






Yazar ve Eser le ri

Hak kın da

Ha run Yah ya müs te ar is mi ni kul la nan ya zar Ad nan Ok tar,
1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni

An ka ra'da ta mam la dı. Da ha son ra İs tan bul Mi mar Si nan Üni -
ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ve İs tan bul Üni ver si te si

Fel se fe Bö lü mü'nde öğ re nim gör dü. 1980'li yıl lar dan bu ya na,
ima ni, bi lim sel ve si ya si ko nu lar da pek çok eser ha zır la dı. Bun -

la rın ya nı sı ra, ya za rın ev rim ci le rin sah te kar lık la rı nı, id di ala rı -
nın ge çer siz li ği ni ve Dar wi nizm'in kan lı ide olo ji ler le olan ka ran lık

bağ lan tı la rı nı or ta ya ko yan çok önem li eser le ri bu lun mak ta dır.

Ha run Yah ya'nın eser le ri yak la şık 40.000 res min yer al dı ğı top lam
55.000 say fa lık bir kül li yat tır ve bu kül li yat 63 fark lı di le çev ril miş tir.

Ya za rın müs te ar is mi, in kar cı dü şün ce ye kar şı mü ca de le eden iki pey -
gam be rin ha tı ra la rı na hür me ten, isim le ri ni yad et mek için Ha run ve
Yah ya isim le rin den oluş tu rul muş tur. Ya zar ta ra fın dan ki tap la rın ka -
pa ğın da Re su lul lah'ın müh rü nün kul la nıl mış ol ma sı nın sem bo lik an la -
mı ise, ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Bu mü hür, Ku ran-ı Ke rim'in
Al lah'ın son ki ta bı ve son sö zü, Pey gam be ri miz (sav)'in de ha tem-ül
en bi ya ol ma sı nı rem zet mek te dir. Ya zar da, ya yın la dı ğı tüm ça lış ma la -
rın da, Ku ran'ı ve Re su lul lah'ın sün ne ti ni ken di ne reh ber edin miş tir. Bu
su ret le, in kar cı dü şün ce sis tem le ri nin tüm te mel id di ala rı nı tek tek çü -

rüt me yi ve di ne kar şı yö nel ti len iti raz la rı tam ola rak sus tu ra -
cak "son söz"ü söy le me yi he def le mek te dir. Çok bü yük
bir hik met ve ke mal sa hi bi olan Re su lul lah'ın müh rü,

bu son sö zü söy le me ni ye ti nin bir du ası ola rak kul la -
nıl mış tır. 

Ya za rın tüm ça lış ma la rın da ki or tak he def, Ku -
ran'ın teb li ği ni dün ya ya ulaş tır mak, böy le lik le
in san la rı Al lah'ın var lı ğı, bir li ği ve ahi ret gi bi

te mel ima ni ko nu lar üze rin de dü şün me ye sevk
et mek ve in kar cı sis tem le rin çü rük te mel le ri ni
ve sap kın uy gu la ma la rı nı göz ler önü ne ser -

mek tir.

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin -



dis tan'dan Ame ri ka'ya, İn gil te re'den En do nez ya'ya, Po lon ya'dan Bos na Her sek'e, İs pan -
ya'dan Bre zil ya'ya, Ma lez ya'dan İtal ya'ya, Fran sa'dan Bul ga ris tan'a ve Rus ya'ya ka dar
dün ya nın da ha pek çok ül ke sin de be ğe niy le okun mak ta dır. İn gi liz ce, Fran sız ca, Al man ca,
İtal yan ca, İs pan yol ca, Por te kiz ce, Ur du ca, Arap ça, Ar na vut ça, Rus ça, Boş nak ça, Uy gur ca,
En do nez ya ca, Ma lay ca, Ben go li, Sırp ça, Bul gar ca, Çin ce, Kish wa hi li (Tan zan ya'da kul la nı -
lı yor), Ha usa (Af ri ka'da yay gın ola rak kul la nı lı yor), Dhi ve hi (Ma uri tus'ta kul la nı lı yor),
Da ni mar ka ca ve İs veç ce gi bi pek çok di le çev ri len eser ler, yurt dı şın da ge niş bir oku yu cu
kit le si ta ra fın dan ta kip edil mek te dir. 

Dün ya nın dört bir ya nın da ola ğa nüs tü tak dir top la yan bu eser ler pek çok in sa nın iman et -
me si ne, pek ço ğu nun da ima nın da de rin leş me si ne ve si le ol mak ta dır. Ki tap la rı oku yan, in ce -
le yen her ki şi, bu eser ler de ki hik met li, öz lü, ko lay an la şı lır ve sa mi mi üs lu bun, akıl cı ve il mi
yak la şı mın far kı na var mak ta dır. Bu eser ler sü rat li et ki et me, ke sin ne ti ce ver me, iti raz edi le -
mez lik, çü rü tü le mez lik özel lik le ri ta şı mak ta dır. Bu eser le ri oku yan ve üze rin de cid di bi çim -
de dü şü nen in san la rın, ar tık ma ter ya list fel se fe yi, ate iz mi ve di ğer sap kın gö rüş ve fel se fe le -
rin hiç bi ri ni sa mi mi ola rak sa vu na bil me le ri müm kün de ğil dir. Bun dan son ra sa vun sa lar da
an cak duy gu sal bir inat la sa vu na cak lar dır, çün kü fik ri da ya nak la rı çü rü tül müş tür. Ça ğı mız -
da ki tüm in kar cı akım lar, Ha run Yah ya Kül li ya tı kar şı sın da fik ren mağ lup ol muş lar dır.

Kuş ku suz bu özel lik ler, Ku ran'ın hik met ve an la tım çar pı cı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır.
Ya za rın ken di si bu eser ler den do la yı bir övün me için de de ğil dir, yal nız ca Al lah'ın hi da ye -
ti ne ve si le ol ma ya ni yet et miş tir. Ay rı ca bu eser le rin ba sı mın da ve ya yın lan ma sın da her -
han gi bir mad di ka zanç he def len me mek te dir.

Bu ger çek ler göz önün de bu lun du rul du ğun da, in san la rın gör me dik le ri ni gör me le ri ni sağ -
la yan, hi da yet le ri ne ve si le olan bu eser le rin okun ma sı nı teş vik et me nin de, çok önem li bir
hiz met ol du ğu or ta ya çık mak ta dır.

Bu de ğer li eser le ri ta nıt mak ye ri ne, in san la rın zi hin le ri ni bu lan dı ran, fik ri kar ma şa mey da -
na ge ti ren, kuş ku ve te red düt le ri da ğıt ma da, ima nı kur tar ma da güç lü ve kes kin bir et ki si
ol ma dı ğı ge nel tec rü be ile sa bit olan ki tap la rı yay mak ise, emek ve za man kay bı na ne den
ola cak tır. İma nı kur tar ma ama cın dan zi ya de, ya za rı nın ede bi gü cü nü vur gu la ma ya yö ne -
lik eser ler de bu et ki nin el de edi le me ye ce ği açık tır. Bu ko nu da kuş ku su olan lar var sa, Ha -
run Yah ya'nın eser le ri nin tek ama cı nın din siz li ği çü rüt mek ve Ku ran ah la kı nı yay mak ol -
du ğu nu, bu hiz met te ki et ki, ba şa rı ve sa mi mi ye tin açık ça gö rül dü ğü nü oku yu cu la rın ge nel
ka na atin den an la ya bi lir ler. 

Bi lin me li dir ki, dün ya üze rin de ki zu lüm ve kar ma şa la rın, Müs lü man la rın çek tik le ri ezi -
yet le rin te mel se be bi din siz li ğin fik ri ha ki mi ye ti dir. Bun lar dan kur tul ma nın yo lu ise, din -
siz li ğin fik ren mağ lup edil me si, iman ha ki kat le ri nin or ta ya kon ma sı ve Ku ran ah la kı nın,
in san la rın kav ra yıp ya şa ya bi le cek le ri şe kil de an la tıl ma sı dır. Dün ya nın gün den gü ne da ha
faz la içi ne çe kil mek is ten di ği zu lüm, fe sat ve kar ga şa or ta mı dik ka te alın dı ğın da bu hiz -
me tin el den gel di ğin ce hız lı ve et ki li bir bi çim de ya pıl ma sı ge rek ti ği açık tır. Ak si hal de çok
geç ka lı na bi lir.

Bu önem li hiz met te ön cü ro lü üst len miş olan Ha run Yah ya Kül li ya tı, Allah'ın iz niy le, 21.
yüz yıl da dün ya in san la rı nı Ku ran'da ta rif edi len hu zur ve ba rı şa, doğ ru luk ve ada le te, gü -
zel lik ve mut lu lu ğa ta şı ma ya bir ve si le olacak tır.
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O k u  y u  c u  y a
● Bu ki tap ta ve di ğer ça lış ma la rı mız da ev rim te ori si nin çö kü şü ne özel bir yer ay rıl ma sı nın ne de ni, bu

te ori nin her tür lü din aleyh ta rı fel se fe nin te me li ni oluş tur ma sı dır. Ya ra tı lı şı ve do la yı sıy la Al lah'ın

var lı ğı nı in kar eden Dar wi nizm, 150 yıl dır pek çok in sa nın ima nı nı kay bet me si ne ya da kuş ku ya

düş me si ne ne den ol muş tur. Do la yı sıy la bu te ori nin bir al dat ma ca ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek

çok önem li bir ima ni gö rev dir. Bu önem li hiz me tin tüm in san la rı mı za ulaş tı rı la bil me si ise zo run lu -

dur. Ki mi oku yu cu la rı mız bel ki tek bir ki ta bı mı zı oku ma im ka nı bu la bi lir. Bu ne den le her ki ta bı -

mız da bu ko nu ya özet de ol sa bir bö lüm ay rıl ma sı uy gun gö rül müş tür.

● Be lir til me si ge re ken bir di ğer hu sus, bu ki tap la rın içe ri ği ile il gi li dir. Ya za rın tüm ki tap la rın da ima -

ni ko nu lar, Ku ran ayet le ri doğ rul tu sun da an la tıl mak ta, in san lar Al lah'ın ayet le ri ni öğ ren me ye ve ya -

şa ma ya da vet edil mek te dir ler. Al lah'ın ayet le ri ile il gi li tüm ko nu lar, oku ya nın ak lın da hiç bir şüp -

he ve ya so ru işa re ti bı rak ma ya cak şe kil de açık lan mak ta dır. 

● Bu an la tım sı ra sın da kul la nı lan sa mi mi, sa de ve akı cı üs lup ise ki tap la rın ye di den yet mi şe her kes

ta ra fın dan ra hat ça an la şıl ma sı nı sağ la mak ta dır. Bu et ki li ve ya lın an la tım sa ye sin de, ki tap lar "bir so -

luk ta oku nan ki tap lar" de yi mi ne tam ola rak uy mak ta dır. Di ni red det me ko nu sun da ke sin bir ta vır

ser gi le yen in san lar da hi, bu ki tap lar da an la tı lan ger çek ler den et ki len mek te ve an la tı lan la rın doğ ru -

lu ğu nu in kar ede me mek te dir ler.

● Bu ki tap ve ya za rın di ğer eser le ri, oku yu cu lar ta ra fın dan biz zat oku na bi le ce ği gi bi, kar şı lık lı bir so-

h bet or ta mı şek lin de de oku na bi lir. Bu ki tap lar dan is ti fa de et mek is te yen bir grup oku yu cu nun ki -

tap la rı bi ra ra da oku ma la rı, ko nuy la il gi li ken di te fek kür ve tec rü be le ri ni de bir bir le ri ne ak tar ma la rı

açı sın dan ya rar lı ola cak tır.

● Bu nun ya nın da, sa de ce Al lah'ın rı za sı için ya zıl mış olan bu ki tap la rın ta nın ma sı na ve okun ma sı na

kat kı da bu lun mak da bü yük bir hiz met ola cak tır. Çün kü ya za rın tüm ki tap la rın da is pat ve ik na edi -

ci yön son de re ce güç lü dür. Bu se bep le di ni an lat mak is te yen ler için en et ki li yön tem, bu ki tap la -

rın di ğer in san lar ta ra fın dan da okun ma sı nın teş vik edil me si dir.

● Ki tap la rın ar ka sı na ya za rın di ğer eser le ri nin ta nı tım la rı nın ek len me si nin ise önem li se bep le ri var dır.

Bu sa ye de ki ta bı eli ne alan ki şi, yu ka rı da söz et ti ği miz özel lik le ri ta şı yan ve oku mak tan hoş lan dı -

ğı nı um du ğu muz bu ki tap la ay nı va sıf la ra sa hip da ha bir çok eser ol du ğu nu gö re cek tir. İma ni ve si -

ya si ko nu lar da ya rar la na bi le ce ği zen gin bir kay nak bi ri ki mi nin bu lun du ğu na şa hit ola cak tır.

● Bu eser ler de, di ğer ba zı eser ler de gö rü len, ya za rın şah si ka na at le ri ne, şüp he li kay nak la ra da ya lı

izah la ra, mu kad de sa ta kar şı ge re ken ada ba ve say gı ya dik kat edil me yen üs lup la ra, bur kun tu ve ren

ümit siz, şüp he ci ve ye'se sü rük le yen an la tım la ra rast la ya maz sı nız.
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arih bo yun ca pek çok in san dağ la rın hey bet li ya pı la -

rı nı, yıl dız la rın ve Gü ne ş'in bü yük lük le ri ni ken di il -

kel an la yı şla rı na gö re yo rum la mış; ev re nin son su za

ka dar var ola ca ğı nı zan net miş ler dir. Bu batıl inanış putperest ve

maddeci Yunan felsefelerinin, Sümer ve Mısır sapkın dinlerinin

bel kemiğini oluşturmuştur.  

Böy le bir inan ca sa hip in san la rın bü yük bir ya nıl gı için de ol -

du kla rı biz le re Ku ran'da bil di ril miş tir. Al lah'ın Ku ran'da ver di ği

ha ber ler den bi ri  ev re nin ya ra tıl dı ğı ve bir so nu nun ol du ğu ger çe -

ği dir. Tüm in san lar ve can lı lar gi bi ev re nin de bir ölü mü var dır.

Mil yar lar ca se ne dir iş le yen ku sur suz dü zen her şe yi ya ra tan Rab -

bi mi zin ese ri dir ve bu dü zen O'nun em riy le ve O'nun be lir le di ği

bir za man da gör kem li bir şe kil de son bu la cak tır. 

Ka ina tın, mik ro or ga niz ma lar dan in san la ra ka dar için de ki

tüm can lı lar, yıl dız lar ve ga lak si ler le bir lik te or ta dan kal dı rı la ca ğı

za man ayet ler de "sa at" ola rak ifa de edi lir. Bu "sa at" her han gi bir

sa at de ğil dir; Ku ran'da "kı ya met vak ti" an la mın da kul la nı lan be -

lir li ve özel bir sa at tir.

Ku ran'da "kı ya met sa ati"nin ge le ce ği ha be ri nin ya nı sı ra, o

za man ya şa na cak  olay lar da tüm aşa ma la rıy la ay rın tı lı ola rak tas -

vir edil miş tir: "Gök ya rı lıp-par ça lan dı ğı za man", "De niz ler tu -

tuş tu rul du ğu za man", "Dağ lar kö kün den sö kü lüp sav rul du ğu

za man", "Gü neş kö rel til di ği za man"… İn san la rın bu deh şet ve ri -

ci fe la ket kar şı sın da ki kor ku la rı, pa nik le ri ve şaş kın lık la rı da ayet -

ler de de tay lı ola rak an la tıl mış, ka ça cak ve ya sak la na cak her han gi

bir yer bu la ma ya cak la rı vur gu lan mış tır. Bun lar dan çı ka ra ca ğı mız

so nuç, hiç şüp he siz kı ya me tin ka ina tın ta ri hin de ben ze ri ya şan -

ma yan çok bü yük bir fe la ket ola ca ğı dır. Kı ya met gü nü hak kın da -

ki de tay lı ça lış ma la rı mız "Kı ya met Gü nü" ve "Ölüm Kı ya met Ce hen -
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nem" ad lı ki tap la rı mız da bu lu nmak ta dır. Eli niz de ki ki tap ise kı ya -

me tin yak laş ma sı na doğ ru ger çek le şe ce ği bil di ri len olay la rı ko nu

al mak ta dır.

Ön ce lik le şu nu be lirt me li yiz ki ka ina tı bek le yen ka çı nıl maz

so nun, her dö nem de me rak uyan dı ran bir ko nu ol du ğu ayet ler -

den an la şıl mak ta dır. Ayet ler de, in san la rın Pey gam be ri mi z (sav)'e

kı ya met sa ati nin ne za man ge le ce ği ni sorduklarını Al lah şöy le bil -

dir mek te dir: 

Sa atin (kı ya me tin) ne za man de mir ata ca ğı nı (ger çek le şe ce -

ği ni) so rar lar. (Araf Su re si, 187)

"O ne za man de mir ata cak?" di ye sa na kı ya met-sa ati ni so ru -

yor lar. (Na zi at Su re si, 42)

Peygamberimiz (sav)'e bu soruya "Onun ilmi yalnızca Rab-

bimin Katındadır." (Araf Suresi, 187) şeklinde cevap vermesini

Allah emretmiş, böylece kıyametin zamanını sadece Kendisi'nin

bildiğini ifade etmiştir. Kıyametin saati Allah'ın dilemesi dışında

kimse tarafından bilinemez, ancak Peygamberimiz (sav)'in hadis-

lerine ve Kuran'da yer alan işaretlere bakılıp yüzyıllık dönem ola-

rak kıyametin hangi dönemde olabileceğine dair tahminde bulu-

nulabilir. "İman eden hiç kimsenin kalmadığı, küfrün hakim oldu-

ğu bir dönemde kıyamet kopabilir" denilebilir. Nitekim büyük

Ehl-i Sünnet alimi Berzenci Hazretleri ve Suyuti Hazretleri, Pey-

gamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak ümmetin ömrünün

Hicri 1500’ü geçmeyeceğini yani 1600'leri bulmayacağını söyle-

mektedirler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de, yine hadis-

lerdeki bilgilere göre, Müslümanların Hicri 1506’lara kadar Yüce

Allah’ın hak üzerinde galibane olarak devam edeceklerini, Hicri

1545 (Miladi 2120) tarihinde ise kıyametin kopmasının muhtemel

olacağını ifade etmektedir. 

Kıyamet Alametleri
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Ayrıca be lirt mek ge re kir ki, kı ya met sa ati hak kın da  bil gi ve -

ren bir çok ayet bu lun mak ta dır. Ko nuy la il gi li di ğer ayet le ri in ce -

le di ği miz de önem li bir ger çek le kar şı la şı rız. Ku ran'da kı ya met

için bir ta rih açık lan maz, fa kat kı ya met ön ce sin de or ta ya çı ka cak

ala met ler ha ber ve ri lir. Bir ayet te kı ya me tin bir çok işa ret i nin bu -

lun du ğu nu Al lah bi ze şöy le bil di rir:

Ar tık on lar, kı ya met-sa ati nin ken di le ri ne apan sız gel me -

sin den baş ka sı nı mı göz lü yor lar? İş te onun işa ret le ri gel -

miş tir. Fa kat ken di le ri ne gel dik ten son ra öğüt alıp-dü şün -

me le ri on la ra ne yi sağ lar? (Mu ham med Su re si, 18)

Bu ayet te, ön ce lik le, ge le ce ği bil di ri len kı ya me tin ala met le ri -

nin Ku ran'da yer al dı ğı  an la şıl mak ta dır. Bu "bü yük ha ber"in işa -

ret le ri ni an la mak için yap ma mız ge re ken ayet ler üze rin de dü şün -

mek tir. Ak si tak dir de, aye tte bil di ril di ği gi bi, kı ya met anı gel dik -

ten son ra dü şün me nin bir fay da sı ol ma ya cak tır.

Pey gam be ri mi z (sav)'in gü nü mü ze ula şan söz le ri nin, ya ni

ha dis le ri nin bir bö lü mü de kı ya met ala met le ri hak kın da dır. Pey -

gam be ri miz (sav) ha dis le rin de hem kı ya met işa ret le ri ni ha ber ver -

miş, hem de kı ya me tin he men ön ce sin de ki dö nem ile il gi li de tay -

lı açık la ma lar da bu lun muş tur. Kı ya met ala met le ri nin or ta ya çı ka -

ca ğı bu de vir İs la mi kay nak lar da "Ahir Za man" (Son Za man) şek -

lin de isim len di ril miş tir. Ahir Za man ve kı ya met ala met le ri ko nu -

la rı İs lam ta ri hi bo yun ca ol duk ça dik kat çek miş, İs lam alim le ri nin

ve araş tır ma cı la rın eser le ri ne sık sık ko nu ol muş tur.

Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’de İslam ahlakını yeryüzüne ha-

kim kılacağını bildirmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) de, hadis-

lerinde bu büyük ve kutlu olaya ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’ın

vesile olacağını haber vermiştir. Kuran ahlakının gereği olarak ve

Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi, İslam ahlakının hakimiye-
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ti sevgiyle olacaktır. İslam ahlakının hakim olmasıyla yeryüzü hu-

zur ve güvenliğe kavuşacak, her türlü kargaşa, çatışma, anarşi ve

terör son bulacaktır. Ahir zamanın kargaşalarından ve zulümle-

rinden büyük sıkıntı duyan insanlar, İslam ahlakını yeryüzüne ha-

kim kılacak olan Hz. Mehdi (as)’ın adaletinden, merhametinden,

cömertliğinden, sevgisinden, ilgisinden razı olacaklardır.

Ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’ın, Allah’ın izniyle, muhakkak

ortaya çıkacağı Peygamberimiz (sav)'in hadis-i şeriflerinde şöyle

müjdelenmiştir:

Dünyada tek bir gün kalsa bile (kıyamet kopmadan) Allah o

günü uzatacak, adı adıma, babasının adı da babamın adına

uygun, Ehl-i Beytimden mutlaka bir şahıs (Hz. Mehdi (as))

gelecek, daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olan yeryüzü-

nü adalet ve insafla dolduracak. (Ebu Davud ve Tırmizi / Bü-

yük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, s. 365)

Hadislerde bildirildiğine göre, Hz. Mehdi (as) ahir zamanda

zuhur edecek ve İslam ahlakını yeryüzüne hakim edecektir. Hz.

Mehdi (as)’ın ortaya çıkışıyla yeryüzündeki tüm zulüm ve haksız-

lıklar sona erecek, dünyaya adalet, barış, sevgi, huzur ve güven

yerleşecektir. Bu kutlu olaylar bazı hadislerde de şu şekilde haber

verilmektedir:

Kıyamet Alametleri
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... Bu emir (Hz. Mehdi (as)) insanlar yeryüzünü daha önce
zulümle doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracak-

tır. Artık sizden kim o güne yetişirse kar üstünde emekle-
mek suretiyle de olsa onlara varsın (katılsın). 

(Sünen-i İbni Mace Kitabü-lfiten Tercümesi ve Şerhi- Kahraman
Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34; s. 347)



Tüm bilgiler biraraya getirildiğinde ortaya önemli bir sonuç

çıkmaktadır. Ayet ve hadisler Ahir Zaman'ın iki safhalı olduğunu

göstermektedir. Birinci devre dünyanın maddi ve manevi sorun-

larla dolu olduğu bir dönem; bunun ardından gelecek ikinci dev-

re ise "Altınçağ" olarak adlandırılan, Kuran ahlakının ve her alan-

da üstün bir refahın yaşanacağı bir çağdır. Dünyanın, Altınçağ'ın

sona ermesiyle birlikte çok hızlı bir sosyal çöküş içine girmesiyle

de kıyamet saatinin gelişi beklenmektedir.

Oku du ğu nuz ki ta bın ama cı da kı ya met ala met le ri ni ayet ve

ha dis ler doğ rul tu sun da in ce le mek; bu işa ret le rin bir bi ri ar dın ca,

bi re bir tas vir edil di ği şe kil de, için de ya şa dı ğı mız çağ da or ta ya çık -

ma ya baş la dı ğı nı göz ler önü ne ser mek tir. On dört asır ön ce sin den

bil di ri len ala met le rin çı kı şı, ina nan la rın Al lah'a olan iman

ve bağ lı lık la rı nı art ı ran son de re ce bü yük olay lar dır.

İler le yen say fa lar da ki ça lış ma mız da Rab bi mi zin "Ve

de ki: Al lah'a ham dol sun. O si ze ayet le ri ni gös te re -

cek tir, siz de on la rı bi lip ta nı ya cak sı nız." (Neml Su re -

si, 93) va adi doğ rul tu sun da ha zır lan mış tır.

Özel lik le be lirt mek is te di ği miz önem li bir hu sus da şu -

dur ki, her şe yin en doğ ru su nu Al lah bi lir. Her ko nu da ol du ğu

gi bi kı ya met hak kın da da O'nun bi ze öğ ret ti ğin den baş ka hiç bir

bil gi miz yok tur.

Hz. Peygamber (sav), en başta İslam’ı (nasıl ayakta
tuttuysa, Hz. Mehdi (as) da en sonunda aynı şekilde

İslam'ı ayakta tutacaktır...

(El-Kavlul Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)



Peygamberimiz (sav)'in Hadislerinde 

Haber Verdiği Alametlerin Hepsi 

Bu Yüzyılda Gerçekleşmiştir

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bir hadiste; 

ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın  Hicri 1400'de zuhur edeceği açık

bir şekilde haber verilmiştir. Yine son 1000 yılın en büyük İslam

alimi Üstad Said Nursi külliyatında Hz. Mehdi (as)’ın Hicri

1400’de zuhur edeceğini bildirmiştir: 

Gerçekten de Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte ise peygam-

berimiz (sav) tarafından bildirilen ahir zaman alametleri teker te-

ker ve ardı ardına gerçekleşmeye başlamıştır. 

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen birçok hadis; büyük

İslam alimi İmam Rabbani’nin ünlü eseri Mektubat-ı Rabbani’de,

ehli sünnet hadis literatüründe en önemli altı kitabı olan Kütübi Sit-

te'de yer almaktadır. Ayrıca Said Nursi Hazretleri’nin eserlerinden

olan Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası, ve Şualar’da defalarca ve

yine Üstad’ın Hicri 1327 yılında Şam’da Emevi Camii’nde on bin ki-

şiye verdiği hutbesinde (Hutbe-i Şamiye’de) Hz. Mehdi (as)’ın Hic-

ri 1400 yılında çıkacağı çok açık bir şekilde belirtilmektedir.

Kıyamet Alametleri
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"İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (as)'ın yanında
toplanacaklardır." 

İstikbal-i dünyeviyede (dünyanın geleceğinde) 

1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib
(yakın) zannetmişler.

(Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)

(Sözler, s. 318)



Yine Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen ve İmam Rab-

bani, Celalleddin Suyuti, Ahmed bin Hanbel, Üstad Said Nursi

Hazretleri gibi büyük İslam alimlerinin eserlerinde yer alan ve İs-

lam ümmetinin ömrünün Hicri 1500’lere kadar olacağını ifade

eden hadislerin varlığı da açıktır:

İmam Suyuti, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ümme-

tin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber ver-

mektedir:

"Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek."

Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat 
bin beş yüz (1500) seneyi aşmayacaktır.

(Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-
havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi.

(Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, sh. 89)

(Kıyamet Alametleri, s. 299) (Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu
Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh

el-Asar" isimli kitabından nakil)



Said Nursi ümmetin ömrünün HİCRİ 1506 yılına kadar ola-

cağını söylemektedir:

Yine üstad, Kastamonu Lahikası’nın 33. sayfasında kıyametin

kopma tarihini 1545 olarak vermiştir. (Doğrusunu Allah  bilir.) 

Kıyamet Alametleri
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“Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar (kı-
yamete kadar) hak üzerinde olacaktır.”

“Ümmetimden bir taife..” fıkrasının (bölümünün) makam-ı
cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542

(2117) ederek nihayet-i devamına (varlığının sonuna) îma
eder. “Hak üzerinde olacaktır.” (şedde sayılır) fıkrası dahi;

makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve 
aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542
(2117) ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviri-

yesine (aydınlatma görevine) devam edeceğine remze
(işarete) yakın îma eder. “Allah’ın emri gelinceye kadar”
(şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1545 (2120),

kâfirin başında kıyamet kopmasına îma eder.

"... Birinci cümle, bin beş yüz (1500) makamiyle ahir 
zamanda bir taife-i mücahidinin (din için çalışanların)
son zamanlarına ve ikinci cümle, bin beş yüz altı (1506)
makamiyle galibane (galip olan) mücahedenin (Allah 

yolunda gösterilen çabanın) tarihine... işaret 
eder. (...) bu tarihe kadar (1506) zahir (görünen) ve 

aşikarane (açık, belli), belki galibane devam edeceğine
remze yakın (işaret yoluyla) ima eder."

(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 46)

(Kastamonu Lahikası, s. 33)
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Bu sahih kaynaklar doğrultusunda Hz. İsa (as)'ın yeniden

yeryüzüne dönüşünün, Hz. Mehdi (as)’ın çıkışının, İslam ahlakı-

nın yeryüzüne hakim oluşunun vaktinin Hicri 1400’den sonraki

bir yüzyılda olmayacağı son derece açıktır. Hicri 1400 yılı İslam

ahlakının, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) önderliğinde tüm dünya-

ya hakim olacak, ardından ise yeniden çok büyük bir bozulma ya-

şanacak, bu bozulmanın sonunda kıyamet kopacaktır. 

Tüm Müslümanların, Peygamberimiz (sav)’den rivayet edi-

len ahir zaman ile ilgili sahih hadislere ve en büyük İslam alimle-

rinin izahlarına kesinlikle itibar etmeleri gerekmektedir. Aksinde

aşağıda örneklerine yer vereceğimiz ve tamamı arka arkaya ger-

çekleşen bu alametleri görmezden gelmek bunların bir defa da-

ha arka arkaya gerçekleşmesi gerektiğini iddia etmek anlamına

gelir. Oysa bu alametler zaten bir kez ve bir sıra şeklinde mey-

dana gelmiştir. Ve bu durum Müslümanların, Peygamberimiz

(sav)’in haber verdiği ahir zamanın içinde yaşadıklarını anlamala-

rı için yeterlidir. Gerçekleşen söz konusu yüzlerce alamete rağ-

men "aynı alametler birkez daha olsun" demek akla ve mantığa

kesinlikle uygun olmaz. Samimi bir Müslüman için, bu alametle-

rin Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği şekilde gerçekleştiğini bir

kere görmek kesinlikle ahir zamanda yaşadığımıza, Hz. Mehdi

(as)’ın inşaAllah zuhur etmiş olduğuna, Hz. İsa (as)'ın

bu dönem içinde geleceğine ve kıyametin yaklaşarak

geldiğine inanması için yeterlidir. 



KIYAMET ANINDA İNKAR EDENLER İÇİN

KORKUNUN EN ŞİDDETLİSİ OLACAKTIR

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as) ile beraber insanların bey-

ninde o çalışmayan kısımlar çalışmaya başlayacak. Diyorlar ya ha-

ni insanın beyninin şu kadar kısmı çalışıyor, şu kadar kısmı çalış-

mıyor. İşte o çalışmayan kısımlar çalışmaya başlayacak. 2012-

2014’lerden sonra. Bakın bakalım medeniyet neymiş, sanat ney-

miş, bilim neymiş, insanlık, sevgi, aşk, muhabbet neymiş bütün

dünya görecek. Yani çok coşkulu bir çıkış olacak inşaAllah. Çok

şiddetli coşkulu... Bu aşkı muhabbeti Hz. Mehdi (as) insanlara aşı-

layacak, vesile olacak. Mesih’in inmesiyle bu had safhaya ulaşa-

cak.  Yani cezbeye gelecekler böyle artık, yani manevi sarhoşluk,

sekir hale meydana gelecek. Kendilerini kaybedecek insanlar. Ge-

rek Hıristiyan âlemi, gerek İslam âlemi, gerek de Museviler. Böy-

le bir aşkı ve coşkuyu yaşayacaklarını belki hiç tahmin etmemiş-

lerdir. Ama Hz. Mehdi (as)’ın vefatından sonra, Hz. Mesih (as)’ın

vefatından sonra muazzam bir ruh boşluğuna düşecek insanlık.

Yani muazzam bir ruh boşluğu, arkasından "Hicri 1500’lerden

sonra" diyor Said Nursi Hazretleri, "muazzam bir çöküş başlıyor."

2-4-8-16, kıyamete doğru. 1543 gibi hiç Allah’a, dine iman eden in-



san kalmıyor, hiç. Kuran; kâğıt üzerinde harfi

kalmayacak, hiç. İki yıl kadar devam edecek

diyor Said Nursi Hazretleri, Allahuâlem di-

yor, ama Allahuâlem dediği her konu oldu şu

ana kadar... Camiyi, Kâbe’yi yıkacaklar. Kâ-

be’yi yıkacaklar, dümdüz. Yani dozerle veya-

hut bir şeyle yıkacaklar. Kâbe’nin hiçbir şe-

yi kalmayacak, düz arazi haline getire-

cekler Kâbe’yi. Camileri de yıkacaklar,

cami nerede cami? Ya meyhane olarak

kullanacaklar, ya ona benzer yani mah-

vedecekler. Allah onlara iki yıl müsaa-

de veriyor inşaAllah, iki yıl. Sonra bir

insanın yaşayabileceği en yüksek kor-

kuyu Allah, en şiddetli yaşatacak. Ya-

ni bir anda insanların saçının beyaz ol-

ması görülmüş bir şey değildir. Kıya-

mette bu oluyor işte. Cenab-ı Allah di-

yor “sen onları sarhoş zannedersin” di-

yor, “onlar sarhoş değildir” diyor Allah.

Soru soruyorsun, cevap vermiyor. Konuşa-



mazlar diyor Allah o gün. Konuşma yok, acayip sesler çıkarıyor.

Adın ne dersen garip sesler çıkarıyor, çıkaramaz yani şuur tama-

men gidiyor korkunun şiddetinden... Hani kabadayıydın sen, ha-

ni bütün kâinata hükmediyordun? Değil mi, hani yeniden insan

yaratacak güçteydin sen, hani mekikle uzayda sistemler kuracak-

tın değil mi? Hani göktaşını havada patlatacaktın değil mi? Aczi-

ni ve zavallılığını bütün şiddetiyle görecek insanlar... Diyecekler

ki, "Bediüzzaman denen şahıs 1545’te kıyamet kopacak demişti,

ne oldu?" diyecekler. Böyle yerlere yatacaklar güleceğiz diye, akıl-

larının ucundan geçmeyecek, onlar yılın belki ortasına kadar gele-

cekler, baktılar hiç birşey olmuyor, bir akşam vakti diyor ama o İs-

tanbul kastediliyor. Heryerin farklıdır. İstanbul’da akşam namazı-

nın çabuk kılınması vardır biliyorsunuz. 

SUNUCU: Farzın önde olması.

ADNAN OKTAR: Evet, çabuk kılınması vardır. Bu İstan-

bul’a bakan bir rivayettir. Çünkü bütün ahir zaman olayları hep

İstanbul’a göre söylenmiştir. Tam böyle boğaza karşı şarapları yu-

dumlarlarken birden Boğaz'ın birbirine yaklaştığını ve uzaklaştı-

ğını görmeye başlayacaklar. Ve akıl almaz bir panikle Boğaz'dan

muazzam lav sütunlarının göklere çıkmaya başladığını görecek-

ler. Bu bir havai fişek gibi olmayacak tabii onlar için. Ondan son-

ra Allah’ın gücünü, dehşetini ve o pervasızlığın karşılığının ne

olacağını orada anlayacaklar. Vücut sistemleri bozulacak, yani vü-

cut kontrollerini kaybedecekler. Cenab-ı Allah nezaketli bir üslup-

la söylüyor bakın diyor ki; “gebeler çocuklarını düşürürler” di-

yor, yani anlayın ondan gerisini. Bütün vücut sistemleri bozulacak

korku şiddetinden... Dağlar harekete geçiyor. Mesela yedi tepe de-

niyor, yürüyecek dağlar ve eriyerek yürümeye başlayacak. Gittik-



çe, sarsıntının şiddetiyle erimeye başlayacak. O zaman Allah’ın

gücünü ve azametini tam anlamış olacaklar. Gök tamamen Me-

leklerle doluyor. Ama artık o gün Allah göz açtırılmaz diyor. Ta-

bii, bitiyor. Zaten şuur gitmiş yani tövbe edecek hali de yok. Ne

yapacağını da bilmiyor onda... Tabii, hakkel yakin… Gökten me-

lekler inmeye başlıyor saf saf yere. Bunu görmelerine de çok az

kaldı insanların. Bakın insanların şu an torunlarının torunu rahat

rahat görecektir. 1545 yani 2120… Benim bu kasetlerimi de o za-

manlara saklayacaklar, "hoca böyle demişti" falan diyecekler. Ona

da böyle eğlenecekler, hoşlarına gidecek. Ama olay başladığında o

kaseti çıtır çıtır yemeye başlayacaklar. Yani şuuru kapandığı için

inşaAllah. (Sayın Adnan Oktar’ın röportajlarından, TV Kayseri, 1 Ka-

sım 2009)



1. 

Bölüm



Kı ya met Sa ati Ya kın dır
İn san la rın bü yük bir bö lü mü kı ya met gü nü hak kın da bil gi sa -

hi bi dir. He men he men her kes kı ya met sa ati nin deh şe tin den az ve -

ya çok ha ber dar dır. Bu na rağ men, in san la rın büyük çoğunluğunun

böy le si ne ha ya ti bir ko nu da gös ter dik le ri or tak bir tep ki var dır; kı -

ya met üze ri ne dü şün mek ve ya ko nuş mak is te mez ler. Kı ya met sa ati

gel di ğin de ya şa na cak kor ku yu akıl la rı na ge tir me mek için yo ğun

bir ça ba sarf eder ler. Ga ze te de oku duk la rı bir afet ha be ri nin ve ya

bir fe la ke ti gös te ren bir fil min ken di le ri ne kı ya me ti ha tır lat ma sı na

da hi ta ham mül ede mez ler. Bu  gü nün mut la ka kar şı la şı la cak olan

bü yük bir ger çek ol du ğu nu dü şün mek ten ka çı nır lar. Bu ko nu dan

bah se den ki şi le ri din le mek, bu bü yük gü nü an la tan ya zı la rı oku -

mak is te mez ler. Bun lar, kı ya met gerçeğinin ne den ol du ğu kor ku -

dan kaç mak ama cıy la ge liş tir dik le ri yön tem ler den ba zı la rı dır.

Ço ğu in san da kı ya met sa ati nin ger çek le şe ce ği ne cid di an -

lam da ih ti mal ver mez. Bu nun bir ör ne ği ni Kehf Su re si'nde sözleri

haber verilen zen gin bağ sa hi bi nin ifa de le ri nde de gör mek te yiz: 

Kı ya met-sa ati nin ko pa ca ğı nı da san mı yo rum. Bu na rağ men

Rab bi me dön dü rü le cek olur sam, şüp he siz bun dan da ha

ha yır lı bir so nuç bu la ca ğım. (Kehf Su re si, 36)

Bu ifa de ler de Al lah'a ina ndı ğı nı söy le yen, fa kat kı ya met ger -

çe ği ni dü şün me yen, üs te lik ayet le re uygun olmayan id di alar ile ri

sü ren le rin ger çek zih ni yet le ri göz ler önü ne se ril mek te dir.

Baş ka bir ayet te de kı ya met sa ati ile il gi li ola rak kuş ku ya ka -

pı lan, şüp he ye dü şen in kar cı lar dan Al lah şöy le söz eder:

"Ger çek ten Al lah'ın va adi hak tır, kı ya met-sa atin de hiç bir

kuş ku yok tur." de nil di ği za man siz: "kı ya met-sa ati de ney -

miş, biz bil mi yo ruz; biz yal nız ca bir zan da (ve tah min) bu -
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lu nup zan ne di yo ruz; biz ke sin bir bil giy le inan mak ta olan -

lar de ği liz." de miş ti niz. (Ca si ye Su re si, 32) 

Bir kı sım in san lar da kı ya met sa ati ni bü tü nüy le in kar eder ler.

Böy le bir ta vır gös te ren le ri ise Al lah Ku ran'da şöy le bil di r miş tir:

Ha yır, on lar kı ya met-sa ati ni ya lan la dı lar; Biz kı ya met-sa -

ati ni ya lan sa yan la ra çıl gın ca ya nan bir ateş ha zır la dık.

(Fur kan Su re si, 11)

Ger çe ği öğ ren mek ama cıy la, biz le re yol gös te re cek kay na ğı -

mız olan Ku ran'a ve hadislere bak tı ğı mız da apa çık bir ger çek le

kar şı la şı rız. Kı ya met hak kın da ken di ni kan dı ran in san lar bü yük

bir ha ta yap mak ta dır lar. Çün kü Al lah ayet le rin de, kı ya met sa ati -

nin ya kın ol du ğu nu ve bu ko nu da hiç bir şüp he ye yer ol ma dı ğı nı

ha ber ver mek te dir:

Ger çek şu ki kı ya met-sa ati yak la şa rak gel mek te dir, on da

şüp he yok tur... (Hac Su re si, 7)

Biz gök le ri, ye ri ve her iki si nin ara sın da ki le ri hak kın dı şın -

da (her han gi bir amaç la) ya rat ma dık. Hiç şüp he siz o kı ya -

met-sa ati de yak la şa rak-gel mek te dir... (Hicr Su re si, 85)

Şüp he siz kı ya met-sa ati yak la şa rak gel mek te dir, bun da hiç -

bir kuş ku yok... (Mü min Su re si, 59)

Allah'ın Kuran'da kıyametle ilgili bildirdiği ayetlerin üzerin-

den 1400 sene kadar uzun süre geçtiğini, bu sürenin de bir insanın

hayatına kıyasla uzun olduğunu düşünenler olabilir. Ancak bura-

da söz konusu olan, Dünya'nın, Güneş'in, yıldızların, kısacası tüm

kainatın sonudur. Evrenin milyarlarca senelik geçmişi göz önüne

alındığında, on dört yüzyıllık bir zaman diliminin çok kısa Bedi-

üzzaman Said Nursi de benzer bir soruya hikmetli bir teşbih ile

şöyle cevap vermiştir: 
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Ku ran, "kı ya met ya kın dır" fer man edi yor. Bu ka dar se ne geç -

tik ten son ra gel me me si, ya kın lı ğı na za rar ver mez. Zi ra kı ya -

met dün ya nın ece li dir. Dün ya nın öm rü ne nis pe ten bin ve ya

iki bin se ne, bir se ne ye nis pet le bir iki gün ve ya bir iki da ki -

ka gi bi dir. Kı ya met sa ati yal nız in sa ni ye tin ece li de ğil ki onun

öm rü ne nis pet edi lip uzak gö rül sün.1

-------------------------------

SAYIN ADNAN OKTAR’IN RÖPORTAJLARINDAN

“Bediüzzaman, üç inkılabı azimeye 

dikkat çekmiştir”

ADNAN OKTAR: ... Ama açıkça söylüyorum gelmiş geçmiş

en büyük müceddid ve müçtehiddir Said Nursi. "Ben "diyor; ba-

kın yüksek ahlakına bakın bu güzel insanın. "Ben seyyid değilim"

diyor, "o gelecek mübarek kişi seyyiddir" diyor. "Ondan sonra, o

ahir zamanda gelecek şahsın" diyor "Mehdi’nin pişdar, öncü bir

neferiyim" diyor, "askeriyim" diyor, "herhangi  sıradan bir askeri-

yim "diyor ve "ona ortam hazırlıyorum" diyor. Ve "geldiği vakit"

diyor; "Risale-i Nur’un gerçek sahibi" diyor, "bu eserlerin gerçek

sahibi O’dur" diyor ve "en iyi O anlayacak bu Risale-i Nur Külli-

yatı’nı "diyor. Yani "benim değerimi de en iyi O bilecek" diyor.

"Risale-i Nur’un da en iyi kıymetini bilecek O’dur "diyor. İnşaAl-

lah. Risale-i Nur’un da yine sırlarını ortaya çıkaracak Hz. Mehdi

(as)’dır. Yani içi sır doludur Risale-i Nur Külliyatı’nın. Metafizik

bir insandır, olağanüstüdür... "Ta hicri 1506’ya kadar, ta 1506'dan

1542’ye kadar gizli mağlubane" diyor. "Ve bir Taife-i Azam" diyor

Hz. Mehdi (as)'ın talebelerine. O ayrı bir azam onları da ayrı ola-

rak katıyor; "onlar da" diyor yani "devam edecekler" diyor. İnşa-
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Allah. "Ve ahir zamanda yine hizbi makbuldür" diyor. "Makbul

bir hiziptir" diyor. Yani "Risale-i Nur Külliyatı halen okunmaya

devam edecek" diyor. "42'ye kadar "diyor. 42’den sonra ne Risale-

i Nur kalıyor, ne Kuran kalacak, hepsi göğe ref ediliyor. Üç yıl ka-

dar kepazeliklerine devam edecekler, üç yıl. Evet, 1542'den 42, 43,

44, 45. 1545’de bütün vücut sistemleri felç olacak korkunun şid-

detinden. Allah diyor başları saçları bütün saçları bembeyaz

olacak diyor. Yani insanın aklının alabileceği en büyük

korku şokunu yaşayacaklar. Dünyanın dönüşü tersi-

ne olmaya başlıyor. "Kuran" diyor "dünyanın başın-

dan alınmasıyla" diyor, yani "dünyanın beynidir

Kuran" diyor. "Alınmasıyla dünya da artık diva-

ne olur, aklını kaybeder" diyor. "Ve inti-

zamsız hareketlerle başını başka bir sey-

yareye vurur" diyor. Yani bir gök taşı,

büyük bir göktaşı, ama çok hacimli bir

taş ki hep teğet geçiyor şu an zaten bi-

liyorsunuz, sık sık teğet geçiyor, bu

sefer teğet geçmeyecek. Vurdu mu

tersine çevirmeye başlayacak Dün-

ya'yı. Mağma, mağmanın hareketi

durmadığı için, çünkü kabuk duracak;

kabuk tersine dönüyor, ama mağma dön-

meye devam ediyor hızdan dolayı. Mese-

la bir kabın içine siz su doldurursanız,

onu santrifüjle hızla şey yaparsanız bir-

den durdurursanız kabı, su dönmeye de-

vam eder ve bu muazzam tahribat ya-

pacak işte. Ayette de belirtilen odur;
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“Denizlerin yandığını görürsün” diyor. Her yerden, boğazlardan,

Marmara’dan, Akdeniz’den, her yerden binlerce, on binlerce km

yüksekliğe lavlar fışkırmaya başlayacak yeraltından. Her yer par-

çalanacak, Boğazlar açılıp kapanacak. Kısa bir süredir, ama kor-

kunun en şiddetlisini yaşayacaklar, melekler de sürekli o anda in-

meye başlayacak zaten... Ama aklın ihtiyari kalkmış artık, dönüşü

yok ondan sonra inşaAllah. Seri olaylardır bunlar. Yani yoksa bu

yüz yirmi yıl bundan sonra yaşanacak. Öyle bir konu yok. Nite-

kim gösterdim hadisleri... Üç inkılabı azimeye diyor dikkat çeki-

yor Üstad, biri de 1545. En şiddetlisi işte bu. Bu kıyamet. İnkılabı

azime, yani büyük inkılap, büyük değişiklik ve "bununla sonlana-

cak "diyor. Ve "küfrün başına kıyamet kopmasına ima eder" diyor

inşaAllah, Aziz Allah. (Kanal 35, 4 Ekim 2009)

Allah; 

O'ndan başka ilah yoktur. 

Kendisinde hiç bir şüphe olmayan 

kıyamet gününde sizleri muhakkak 

toplayacaktır. Allah'tan daha doğru 

sözlü kimdir? (Nisa suresi, 87)
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Ku ran Ah la kı nın
Tüm Dün ya ya  An la tıl ma sı

Ku ran ayet le rin de, "Al lah'ın sün ne ti" şek lin de bir ifa de ile kar şı -

la şı rız. Bu ifa de Ku ran'da "Al lah'ın ka nun la rı" an la mın da kul la nıl -

mak ta dır. Ayet ler de, bu ka nun la rın da ima ge çer li li ği ni ko ru du ğu ha -

ber ve ril miş tir. Bu ko nu da ki bir ayet te Al lah şöy le  bu yu rur:

(Bu,) Da ha ön ce den ge lip-ge çen ler hak kın da (uy gu la nan) Al -

lah'ın sün ne ti dir. Al lah'ın sün ne tin de ke sin ola rak bir de ği -

şik lik bu la maz sın. (Ah zab Su re si, 62)

İşte değişmeyen bu İlahi kurallardan birisi toplumların helak

edilmeden önce peygamberler ve elçiler vesilesiyle, bazen de kutsal bir

kitap gönderilerek uyarılmasıdır. Bu gerçeği bildiren bir ayet şöyledir:

Biz, ken di si için bi li nen (tak dir edil miş) bir Ki tap ol mak sı zın

hiç bir ül ke yi yı kı ma uğ rat ma dık. (Hicr Su re si, 4)

Tarih boyunca Allah, yıkıma uğrayan her topluma önce, elçiler

göndermiş ve hakkı kendilerine bildirmiştir. Buna rağmen isyan ve

azgınlığa devam edenler, kendileri için belirlenmiş süreleri doldu-

ğunda helak edilmiş, gelecek nesiller için ibret konusu olmuşlardır.

Allah'ın bu kanununu düşündüğümüzde bazı önemli sırlar ortaya

çıkmaktadır.  

Kı ya met, dün ya üze rin de ki tüm top lum la rın ba şı na ge le cek

son fe la ket tir. Ku ran in san la rın öğüt alıp dü şün me si için in di ri len

İla hi ki tap la rın so nun cu su dur ve kı ya me te ka dar tek yol gös te ri ci

ola rak ka la cak tır. Ayetlerde bildirildiği gibi; "... O (Ku ran) alem le re

bir öğüt ve ha tır lat ma dan baş ka sı de ğil dir." (Enam Su re si, 90) 

Ku ran'ın sa de ce be lir li bir za ma na ve me ka na hi tap et ti ği ni

zan ne den in san lar ise de rin bir gaf let için de dir, çün kü Ku ran, tüm

"alem ler" için or tak bir çağ rı dır. 
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Peygamberimiz (sav) döneminden beri Kuran hakikatleri

tüm dünyaya tebliğ edilmektedir. Özellikle içinde yaşadığımız

çağ, Allah'ın tarihte benzeri görülmedik teknolojik gelişmeler ya-

ratması vesilesiyle, Kuran'ın emirlerinin tüm insanlığa duyurula-

bildiği bir dönemdir. Bugün bilim, eğitim, ulaşım ve iletişim alan-

larındaki gelişmeler en uç noktaya varmak üzeredir. Özellikle bil-

gisayar ve internet teknolojileri sayesinde dünyanın dört bir ya-

nındaki insanlar saniyeler içinde birbirleriyle konuşabilmekte, bil-

gilerini paylaşabilmekte ve iletişim kurabilmektedir. Bilim ve tek-

noloji devrimi tüm dünya ülkelerini birleştirmekte; "küreselleş-

me", "dünya vatandaşlığı" gibi ifadeleri söz dağarcığımıza kazan-

dırmaktadır. Kısacası tüm dünyadaki insanları birbirinden ayıran

bütün engeller hızla ortadan kalkmaktadır.

Bu ger çek ler ışı ğın da ra hat lık la şu nu söy le mek müm kün dür:

Ya şa dı ğı mız "Bil gi Ça ğı"nda Al lah, her tür lü tek no lo jik ge liş me yi

hiz me ti mi ze ver miş tir. Müs lü man la rın üze ri ne dü şen so rum lu luk

da, Al lah'ın sun du ğu bu im kan la rı en gü zel ve fay da lı şe kil de kul -

lan mak, dün ya nın ayak ba sı lan her nok ta sın da in san la rı Ku ran

ah la kı na da vet et mek tir. 

El çi ler
Al lah'ın ka ina tın ya ra tı lı şın dan gü nü mü ze ka dar var olan de -

ğiş me yen ka nun la rın dan ön ce ki bö lüm de bah se tmiş tik. Bu İla hi

ka nun lar dan bi ri si de el çi gön de ril me yen top lu ma Al lah Ka tın dan

bir azap gel me me si dir. Al lah bu va adi ni aşa ğı da ki ayet ler de şöy -

le ha ber ver mek te dir:

Se nin Rab bin, 'ana yer le şim mer kez le ri ne' on la ra ayet le ri -

mi zi oku yan bir el çi gön der me dik çe şe hir le ri yı kı ma uğ ra -
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tı cı de ğil dir. Ve Biz, hal kı zul me den şe hir ler den baş ka sı nı

da yı kı ma uğ ra tı cı de ği liz. (Ka sas Su re si, 59)

... Biz bir el çi gön de rin ce ye ka dar (hiç bir top lu ma) azap

ede cek de ği liz. (İs ra Su re si, 15)

Ken di si için bir uya rı cı ol mak sı zın, Biz hiç bir ül ke yi yı kı -

ma uğ rat mış de ği liz. (On la ra) Ha tır lat ma (ya pıl mış tır). Biz

zul me di ci de ği liz. (Şu ara Su re si, 208-209) 

Ayet ler de bil di ril di ği gi bi, Al lah top lum la rın mer ke zi yer le -

şim bi rim le ri ne uya rı cı-kor ku tu cu ola rak el çi le ri ni gön de rir. Bu el -

çi ler  de in san la ra Al lah'ın emir le ri ni bil di rir ler. An cak in kar cı top -

lum lar her dö nem de ken di le ri ni uya ran el çi le ri alay la kar şı lar, ya -

lan cı lık, çı kar cı lık, de li lik gi bi çe şit li if ti ra lar la on la rı suç lar lar. Ah -

lak sız lık ve az gın lık la rı na de vam eden bu top lum la rı Al lah hiç

bek le me dik le ri bir an da bü yük bir fe la ket ile he lak et mek te dir.

Nuh, Lut, Ad, Se mud halk la rı nın ve Ku ran'da bah si ge çen di ğer

ka vim le rin ib ret ve ri ci yı kım la rı söz ko nu su he la ka bi rer ör nek tir.

Al lah bi ze Ku ran'da el çi le ri ni şu se bep ler le gön der di ği ni be -

lirt miş tir: Top lu mu müj de le mek, in san la ra sap kın inanç la rı nı bı ra -

kıp Al lah'ın di ni ni ve gü zel ah la kı ya şa ma la rı için önem li bir fır sat

ta nı mak, el çi le rin da ve tin den son ra in san la rın kı ya met gü nü ile ri

sü re cek ma ze ret ve ba ha ne le ri nin kal ma ma sı için on la rı uyar mak;

İş te bu amaç la rı Al lah bir ayet te şöy le ha ber ve rir:

El çi ler, müj de ci ler ve uya rı cı lar ola rak (gön de ril di). Öy le

ki, el çi ler den son ra in san la rın Al lah'a kar şı (sa vu na cak) de -

lil le ri ol ma sın... (Ni sa Su re si, 165)

Ah zab Su re si'nin 40. aye tin de ha ber ve ril di ği gi bi, Pey gam -

be ri miz (sav) son pey gam ber dir. Hz. Mu ham med (sav), "...

Al lah'ın Re su lü (el çi si) ve pey gam ber le rin (ne bi le rin) so nun cu -
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su dur." (Ah zap Su re si, 40) Baş ka bir ifa dey le, Hz. Mu ham med

(sav) ile  Al lah'ın in san lı ğa gön der di ği va hiy ler ta mam lan mış tır.

Bu na kar şın Pey gam be ri mi z (sav)'in teb liğ et ti ği Ku ran'ın an la tıl -

ma sı ve ha tır la tıl ma sı an la mın da ki so rum lu luk, kı ya me te ka dar

tüm Müs lü man lar için sür mek te dir.

İs lam Ah la kı nın Dün ya ya 

Ege men Ol ma sı
Ku ran'da sık sık bildirilen hu sus lar dan bi ri  az gın lık la rı ve is -

yan la rı ne de niy le Al lah'ın he lak et ti ği ka vim ler ve bun lar dan çı ka -

rıl ma sı ge re ken ib ret ler dir. Sö zü edi len geç mi ş top lum la r ile gü-

nümüzdeki bazı toplumlar ara sın da bü yük ben zer lik ler ol du ğu

tar tış ma gö tür mez bir ger çek tir. Hat ta gü nü müz de, cin sel sap kın -

lık la rıy la ta nı nan Lut kav mi, do lan dı rı cı ve sah te kar Med yen hal -

kı, alay cı ve ken di ni be ğen miş Nuh kav mi, is yan kar ve az gın Se -

mud hal kı, nan kör İrem hal kı ve he lak edi len di ğer top lum la rın

tu tum la rı nı bi le aş mış şe kil de ha yat sür dü ren kimi in san lar ya şa -

mak ta dır. Açık tır ki, tüm bu ah la ki de je ne ras yo nun ar ka sın da in -

sa nın Al lah'ı ve ya ra tı lış ama cı nı unut ma sı yat mak ta dır.

İçin de bu lun du ğu muz dö nem de ki ci na yet, sos yal ada let siz lik,

do lan dı rı cı lık ve hır sız lık va ka la rı, ah la ki yoz laş ma gi bi olum suz -

luk lar in san la rın bir kıs mı nı umut suz lu ğa dü şür mek te dir. An cak

unu tul ma ma lı dır ki, Al lah Ku ran'da "rah me tin den umut ke sil me -

me si ni" em ret miş tir. Ümit siz lik, yıl gın lık mü min le re öz gü özel lik -

ler de ğil dir. Al lah, şirk koş ma dan ka tık sız ola rak Ken di si ne kul -

luk eden, O'nun rı za sı nı ka zan ma ya yö ne lik ha yır lı iş ler ya pan

mü min le ri "güç ve ik ti dar sa hi bi" ya pa ca ğı nı müj de le mek te dir: 

Al lah içi niz den iman eden le re ve sa lih amel ler de bu lu nan -
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la ra va at et miş tir. Hiç şüp he siz on lar dan ön ce ki le ri na sıl

'güç ve ik ti dar sa hi bi' kıl dıy sa, on la rı da yer yü zün de 'güç

ve ik ti dar sa hi bi' kı la cak; ken di le ri için se çip be ğen di ği

din le ri ni ken di le ri ne yer le şik kı lıp sağ lam laş tı ra cak ve on -

la rı kor ku la rın dan son ra gü ven li ğe çe vi re cek tir. On lar yal -

nız ca Ba na iba det eder ler ve Ba na hiç bir şe yi or tak koş maz -

lar. Kim bun dan son ra in kar eder se, iş te on lar fa sık tır. (Nur

Su re si, 55)

Hak di ni iç ten lik le ya şa yan sa lih kul la rın yer yü zü ne mi ras çı

kı lın ma sı nın İla hi bir ka nun ol du ğu nu Al lah şöy le bil di rir:

An dol sun, Biz Zi kir'den son ra Ze bur'da da "Şüp he siz Arz'a

sa lih kul la rım va ris  ola cak tır" di ye yaz dık. (En bi ya Su re si,

105)

"Ve on lar dan son ra si zi o ar za mut la ka yer leş ti re ce ğiz. İş te

bu, ma ka mım dan kor ka na ve teh di dim den kor ka na ait (bir

ay rı ca lık tır)." (İb ra him Su re si, 14)

An dol sun, siz den ön ce ki ne sil le ri, re sul le ri ken di le ri ne

apa çık de lil ler ge tir di ği hal de, zul met tik le ri ve iman et me -

ye cek ol duk la rı için yı kı ma uğ rat tık. İş te Biz, suç lu-gü nah -

kar olan bir top lu lu ğu böy le ce za lan dı rı rız. Son ra, na sıl ya -

pıp-dav ra na cak sı nız di ye göz le mek için, on la rın ar dın dan

si zi yer yü zün de ha li fe ler kıl dık. (Yu nus Su re si, 13-14)

Mu sa kav mi ne: "Al lah'tan yar dım di le yin ve sab re din. Ger -

çek şu ki arz Al lah'ın dır; ona kul la rın dan di le di ği ni mi ras -

çı kı lar. En gü zel so nuç mut ta ki ler için dir." de di. De di ler

ki: "Sen bi ze gel me den ön ce de gel dik ten son ra da ezi ye te

uğ ra tıl dık." (Mu sa) "Umu lur ki Rab bi niz düş ma nı nı zı he -

lak ede cek ve siz le ri yer yü zün de ha li fe ler (ege men ler) kı la -
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cak, böy le ce na sıl dav ra na ca ğı nı zı göz le ye cek." de di. (Araf

Su re si, 128-129)

Al lah yaz mış tır: "An dol sun, Ben ga lip ge le ce ğim ve el çi le -

rim de." Ger çek ten Al lah, en bü yük kuv vet sa hi bi dir, güç -

lü ve üs tün olan dır. (Mü ca de le Su re si, 21)

Yu ka rı da ki ayet ler de ve ri len müj de ile bir lik te Al lah, mü min -

le re çok önem li bir va at te da ha bu lun mak ta dır. İs lam di ni bü tün

din le re üs tün kı lın mak için in san lı ğa gön de ril miş tir. Al lah Ku -

ran'da şöy le bu yur mak ta dır:

Ağız la rıy la Al lah'ın nu ru nu sön dür mek is ti yor lar. Oy sa ka -

fir ler is te me se de Al lah, Ken di nu ru nu ta mam la mak tan

baş ka sı nı is te mi yor. Müş rik ler is te me se de O di ni (İs lam'ı)

bü tün din le re üs tün kıl mak için el çi si ni hi da yet le ve hak

din le gön de ren O'dur. (Tev be Su re si, 32-33)

On lar, Al lah'ın nu ru nu ağız la rıy la sön dür mek is ti yor lar. Oy -

sa Al lah, Ken di nu ru nu ta mam la yı cı dır; ka fir ler hoş gör me -

se bi le. El çi le ri ni hi da yet ve hak din üze re gön de ren O'dur.

Öy le ki onu (hak din olan İs lam'ı) bü tün din le re kar şı üs tün

kı la cak tır; müş rik ler hoş gör me se bi le. (Saf Su re si, 8-9)

Hiç  kuşkusuz Allah, vaadinin gerçekleşeceğinde şüphe ol-

mayan ve vaadinden dönmeyendir. Sapkın felsefeleri, çarpık ideo-

lojileri ve batıl din anlayışlarını ortadan kaldıracak, insanları ka-

ranlıklardan aydınlığa çıkaracak olan güzel ahlak İslam ahlakıdır.

Yukarıdaki ayetlerde haber verildiği gibi, inkarcıların ve müşrik-

lerin bu büyük müjdeyi engelleyebilmesi ise söz konusu değildir.

(Bu konudaki kapsamlı çalışmamızı "Altınçağ" isimli kitabımızda

bulabilirsiniz.) İs lam ah la kı nın tam an la mıy la ya şa na ca ğı bu dö -

nem sev gi nin, fe da kar lı ğın, yar dım laş ma nın, dü rüst lü ğün, sos yal
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ada le tin, gü ven ve hu zu run ha kim ola ca ğı bir za man ola cak tır.

Cen net ben ze ri özel lik le ri ne de niy le Al tın çağ ola rak ad lan dı rı lan

böy le bir dö nem bu gü ne ka dar ya şan ma mış tır. Bu kut lu dö nem

kı ya met ön ce sin de ya şa na cak tır; şu an Al lah'ın tak dir et ti ği za ma -

nı bek le mek te dir.

Hz. İsa (as)'ın Yer yü zü ne Dö nü şü
Hz. İsa (as), Allah'ın seçkin kıldığı bir peygamberdir; dünya

tarihinde hakkında en çok konuşulan elçilerden de birisidir. Al-

lah'a şükürler olsun ki konuşulanlardan neyin doğru neyin yanlış

olduğunu anlamamıza vesile olacak bir kaynak elimizde bulun-

maktadır, o da Allah'ın koruması altında bulunan tek İlahi kitap

olan Kuran'dır.

İsa Peygamber (as) ile ilgili gerçek bilgilere ulaşmak için Ku-

ran'a başvurduğumuzda şunları görürüz: 

�Hz. İsa (as) Al lah'ın el çi si ve ke li me si dir. (Ni sa Su re si, 171) 

� Al lah ken di si ne "İsa Me sih" is mi ni ve r miş tir. (Al-i İm ran

Su re si, 45) 

� İn san lı ğa bir ayet, bir işa ret kı lın mış tır. (En bi ya Su re si, 91) 

� Hz. İsa (as) daha beşikteyken insanlarla konuşmuş (Al-i

İmran Suresi, 46), Allah'ın dilemesiyle birçok mucize göstermiştir.

Allah'ın ona lütfettiği bir başka mucizes de yetişkinliğinde yeryü-

züne geri dönmesi ve insanlarla konuşmasıdır. (Al-i İm ran Su re si,

49; Ma ide Su re si, 110) 

� İsa Pey gam ber (as) İn cil'i teb liğ et miş tir. (Ha did Su re si, 27) 

� Üçleme yanılgısına inananlar (Allah'ı tenzih ederiz) doğ-

ru yoldan sapmış, küf re düş müş ler dir. (Ma ide Su re si, 72)

� İn kar cı lar onu öl dür mek için tu zak kur muş lar dır, ama

Al lah bu tu za ğı boz muş tur. (Al-i İm ran Su re si, 54)
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� Hz. İsa (as)'ın ahir zamanda yeniden yeryüzüne dönüşü

kıyamet için bir alamettir. (Zuhruf Suresi, 61)

� Hz. İsa (as) tekrar dünyaya geldiğinde ona inanmayan hiç

kimse kalmayacaktır. (Nisa Suresi, 159)

Al lah, in kar cı la rın Hz. İsa (as)'ı öl dür me le ri ne izin ver me miş,

onu Ken di Ka tı na yük selt miş tir. Ve tek rar yer yü zü ne dö ne ce ği ni

in san la ra müj de le miş tir. Hz. İsa (as)'ın yer yü zü ne dö nü şü ile il gi -

li ola rak da Ku ran'da şu ha ber ler ve ri lir:

� İsa Pey gam be r (as)'ı öl dür mek için tu zak ku ran in kar cı la -

rın onu ke sin lik le öl dü re me dik le ri ni Al lah şöy le ha ber ve rir:

Ve : "Biz, Al lah'ın Re su lü Mer yem oğ lu Me sih İsa'yı ger çek -

ten öl dür dük" de me le ri ne de niy le de (on la ra böy le bir ce za

ver dik) Oy sa onu öl dür me di ler ve onu as ma dı lar. Ama on -

la ra (onun) ben ze ri gös te ril di. Ger çek ten onun hak kın da

an laş maz lı ğa dü şen ler, ke sin bir şüp he için de dir ler. On la -

rın bir zan na uy mak tan baş ka bu na iliş kin hiç bir bil gi le ri

yok tur. Onu ke sin ola rak öl dür me di ler. (Ni sa Su re si, 157)

�Hz. İsa (as)'ın öl me di ği in san la rın ya şa dı ğı bo yut tan alı na -

rak, Al lah Ka tı na yük sel til di ği ni ha ber ve ren ayet şöy le dir:

Ha yır; Al lah onu Ken di ne yük selt ti. Al lah üs tün ve güç lü -

dür, hü küm ve hik met sa hi bi dir. (Ni sa Su re si, 158)

� Al-i İm ran Su re si'nin 55. aye tin de, Hz. İsa (as)'a uyan la rın

kı ya me te ka dar in ka ra sa pan la rın üs tü ne ge çi ri le ce ği ha ber ve ril -

mek te dir. Gü nü müz den 2000 yıl ka dar ön ce Hz. İsa (as)'a ta bi olan

ha va ri le rin hiç bir si ya si gü ce sa hip ol ma dık la rı ta ri hi bir ger çek tir.

Bu dö nem ile gü nü müz ara sın da ya şa yan ve ken di le ri ni Hı ris ti -

yan ola rak ad lan dı ran la rın ise baş ta tes lis (üç le me) ol mak üze re

pek çok sap kın inan cı sa vun duk la rı, do la yı sıy la ger çek an lam da

İse vi ola rak ta bir edi le me ye cek le ri de açık tır. Çün kü Ku ran'ın bir -
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çok aye tin de tes li se ina nan la rın in ka ra sap tık la rı ifa de edi lir. O

hal de kı ya met sa ati ön ce sin de ki bir dö nem de, in kar cı la ra üs tün

ge le cek ger çek İse vi ler or ta ya çı ka cak Al-i İm ran Su re si'nde ki İla -

hi va at de böy le ce te cel li ede cek tir. Kuş ku suz müj de len miş bu

top lu luk, Hz. İsa'nın yer yü zü ne dö nü şüy le ken di ni gös te re cek tir.

� Kuran'da verilen bir diğer bilgi de Hz. İsa (as)'ın vefatın-

dan önce tüm Ehli Kitap'ın kendisine iman edeceği şeklindedir

An dol sun, Ki tap Eh lin den, öl me den ön ce ona (Hz. İsa'ya)

inan ma ya cak kim se yok tur. Kı ya met gü nü, o (Hz. İsa) da

on la rın aley hi ne şa hit ola cak tır. (Ni sa Su re si, 159)

Bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır ki, Hz. İsa (as) ile ilgili ola-

rak henüz gerçekleşmemiş olan üç İlahi vaat vardır. İlk olarak, İsa

Peygamber (as)'ın her insan gibi yaşadıktan sonra öleceği bildiril-

mektedir. İkinci vaat, tüm Ehli Kitap'ın onu cismani olarak göre-

ceği ve ona yaşarken itaat edeceğidir. Şüphesiz söz konusu bu iki

haber de Hz. İsa (as)'ın kıyamet öncesindeki gelişinde gerçekleşe-

cek olaylardır. Ayetteki üçüncü haber olan Hz. İsa (as)'ın Ehli Ki-

tap hakkındaki şahitliği de kıyamet gününde gerçekleşecektir.

� Kuran'da Hz. İsa (as)'ın içinde bulunduğumuz ahir za-

manda yeniden yeryüzüne döneceğini açıklayan bir diğer ayet ise

Meryem Suresi'nde geçmektedir.

"Se lam üze ri me dir; doğ du ğum gün, öle ce ğim gün ve di ri

ola rak ye ni den-kal dı rı la ca ğım gün de." (Mer yem Su re si, 33)

Bu ayet Al-i İmran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelendi-

ğinde çok önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Al-i İmran Sure-

si'ndeki ayette Hz. İsa (as)'ın Allah Katına yükseltildiği ifade edil-

mektedir. Bu ayette ölme ya da öldürülme ile ilgili bir bilgi veril-

memektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. ayetinde Hz. İsa (as)'ın

öleceği günden bahsedilmektedir. Bu ikinci ölüm ise ancak Hz. İsa
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(as)'ın ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre yaşadıktan sonra, vefat

etmesiyle mümkün olabilir. 

� Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne dönüşünü haber veren bir diğer

ayet şöyledir:

Ona (Hz. İsa'ya) ki ta bı, hik me ti, Tev rat'ı ve İn cil'i öğ re te -

cek. (Al-i İm ran Su re si, 48)

Bu ayette geçen "kitap" kelimesinin neyi ifade ettiğini anla-

mak için konuyla ilgili diğer Kuran ayetlerine baktığımızda şunu

görürüz: Tevrat ve İncil ile birlikte aynı ayette kullanılması halin-

de kitap, Kuran anlamını ifade etmektedir; Al-i İmran Suresi'nin 3.

ayeti buna bir örnek olarak verilebilir. Bu durumda, 48. ayetteki

Hz. İsa (as)'ın öğreneceği bildirilen kitap da ancak Kuran olabilir.

İsa Peygamber (as)'ın bundan yaklaşık 2000 sene önceki yaşamın-

da, Tevrat ve İncil üzerine bilgi sahibi olduğu bilinmektedir. Ku-

ran'ı öğrenmesinin ise yeryüzüne yeniden gelişinde gerçekleşece-

ği açıktır.

� Al-i İm ran Su re si'nin 59. aye tin de ki "şüp he siz, Al lah Ka -

tın da İsa'nın du ru mu, Adem'in du ru mu gi bi dir" ifa de si de ol duk -

ça dik kat çe ki ci dir. Bu ayet te iki pey gam ber ara sın da ki ba zı ben -

zer lik le re dik kat çe kil miş ola bi lir. Bilindiği gibi, hem Hz. Adem

(as) hem de Hz. İsa (as) babasızdır. Ayrıca yukarıdaki ayette, Hz.

Adem (as)'ın cennetten yeryüzüne indirilmesi Hz. İsa (as)'ın içinde

bulunduğumuz Ahir Zaman'da Allah Katından yeryüzüne indiril-

mesine de benzetilmiş olabilir.

� Ku ran'da Hz. İsa (as) ile il gi li şöy le bir bil gi de ve ril mek -

te dir:

Şüp he siz o (Hz. İsa) kı ya met-sa ati için bir ilim dir. Öy ley se

on dan (kı ya met ten) ya na hiç bir kuş ku ya ka pıl ma yın ve ba -

na uyun. Dos doğ ru yol bu dur. (Zuh ruf Su re si, 61)
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Hz. İsa (as)'ın Kuran'ın indirilişinden altı yüzyıl önce yaşadı-

ğını biliyoruz. O halde yukarıdaki ayette bildirilen, onun ilk haya-

tının değil Ahir Zaman'daki dönüşünün kıyamet için bir bilgi kay-

nağı olacağıdır. Hz. İsa (as)'ın ikinci gelişi hem Hıristiyan hem de

İslam dünyasında sabırsızlıkla beklenmektedir. Bu kutlu misafirin

yeryüzünü şereflendirmesiyle de çok önemli bir kıyamet alameti

daha tecelli etmiş olacaktır.

� Hz. İsa (as)'ın tek rar dün ya ya ge le ce ği ile il gi li bir baş ka

de lil ise Ma ide Su re si 110. ayet te ve Al-i İm ran Su re si 46. ayet te ge -

çen "keh len" ke li me si dir. Ayet ler de Al lah şu şe kil de bu yu rur:

Al lah şöy le di ye cek: "Ey Mer ye moğ lu İsa, sa na ve an ne ne

olan ni me ti mi ha tır la. Ben se ni Ru hu'l-Ku düs ile des tek le -

dim, be şik te iken de, ye tiş kin (keh len) iken de in san lar la

ko nu şu yor dun…" (Ma ide Su re si, 110)

"Be şik te de, ye tiş kin li ğin de (keh len) de in san lar la ko nu şa -

cak tır. Ve O sa lih ler den dir." (Al-i İm ran Su re si, 46)

Bu ke li me Ku ran'da sa de ce yu ka rı da ki iki ayet te ve sa de ce

Hz. İsa (as) için kul la nıl mak ta dır. Hz. İsa (as)'ın ye tiş kin ha li ni ifa -

de et mek için kul la nı lan "keh len" ke li me si nin an la mı "otuz ile el li

yaş la rı ara sın da, genç lik dev re si ni bi ti rip ih ti yar lı ğa ayak ba san,

ya şı ke ma le er miş kim se" şek lin de dir. Bu ke li me İs lam alim le ri

ara sın da it ti fak la "35 yaş son ra sı dö ne me işa ret edi yor" şek lin de

çev ril mek te dir. 

Hz. İsa (as)'ın genç bir yaş olan otuz ya şı nın baş la rın da gö ğe

yük sel di ği ni, yer yü zü ne in dik ten son ra kırk yıl ka la ca ğı nı ifa de

eden ve İbn Ab bas'tan ri va yet edi len ha di se da ya nan İs lam alim -

le ri, Hz. İsa (as)'ın yaş lı lık dö ne mi nin, tek rar dün ya ya ge li şin den

son ra ola ca ğı nı, do la yı sıy la bu aye tin, Hz. İsa (as)'ın nü zu lü ne (ye -

ni den yer yü zü ne ge li şi ne) da ir bir de lil ol du ğu nu söy le mek te dir -
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ler. (Fas lu'l-Ma kal fi Ref'I İsa Hay yen ve Nü zu li hi ve Kat li hi'd-Dec cal,

s. 20)

Ku ran ayet le ri ne ba kıl dı ğın da bu ifa de nin bir tek Hz. İsa (as)

için kul la nıl dı ğı nı gö rü rüz. Tüm pey gam ber ler in san lar la ko nu -

şup, on la rı di ne da vet et miş ler dir. Hep si de ye tiş kin ol duk la rı dö -

nem de teb liğ gö re vi ni ye ri ne ge tir miş ler dir. An cak Ku ran'da hiç -

bir pey gam ber için bu şe kil de bir ifa de kul la nıl ma mış tır. Bu ifa de

sa de ce Hz. İsa (as) için ve mu ci ze vi bir du ru mu ifa de et mek ama -

cıy la kul la nıl mış tır. Çün kü ayet ler de bir bi ri ar dın dan ge len "be -

şik te" ve "ye tiş kin iken" ke li me le ri iki bü yük mu ci ze vi za ma na

dik kat çe ker. 

Hz. İsa (as)'ın beşikteyken konuşması Allah'ın dilemesiyle

gerçekleşen bir mucizedir. Bu görülmüş bir olay değildir ve ayet-

lerde bu mucizevi olay birçok kez anlatılmaktadır. Bu kelimenin

hemen ardından gelen "yetişkin iken de insanlarla konuşması"

şeklindeki ifadenin de bir mucize olduğu anlaşılmaktadır. Eğer

"yetişkin iken" ifadesi, Hz. İsa (as)'ın Allah Katına alınmadan ön-

ceki hayatına işaret ediyor olsaydı, o zaman Hz. İsa (as)'ın konu-

şuyor olması bir mucize olmayacaktı. Bir mucize olmadığı için de

beşikteyken konuşmasının ardından ve bu mucizevi durumla eş-

değer bir anlamda kullanılmazdı. O zaman "beşikten yetişkin

oluncaya kadar" şeklinde bir ifade kullanılırdı ki, bu da, Hz. İsa

(as)'ın beşikte konuşmaya başlamasından göğe yükseltilmesine

kadar süren tebliğini anlatmış olurdu. Ancak ayette iki büyük mu-

cizevi zamana dikkat çekilmektedir. Bunlardan birincisi beşiktey-

ken konuşması, ikincisi ise yetişkin iken konuşmasıdır. Dolayısıy-

la mucizevi bir döneme işaret eden "yetişkin iken" ifadesi, Hz. İsa

(as)'ın mucizevi bir şekilde tekrar yeryüzüne döndükten sonraki

dönemde, yetişkin iken insanlarla konuşmasıdır. 
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Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez gelişi hakkındaki bilgiler

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde de mevcuttur. Pey-

gamberimiz (sav)'in birçok hadisinde bu müjdenin yanı sıra Hz.

İsa (as)'ın dünyada yapacakları ile ilgili haberler de bulunmakta-

dır. Bu konu hadisler doğrultusunda, elinizdeki kitabın "Hz. İsa

(as) ve Sahte Peygamberler" bölümünde incelenmektedir. (Da ha

ge niş bil gi edin mek is te yen ler "Hz. İsa Ge le cek" isim li ki ta bı mız -

dan fay da la na bi lir.)

Bu ra da önem li bir ko nu yu da ha ha tır lat mak ta ya rar var dır:

Hz. Mu ham med (sav) Al lah'ın in san la ra gön der di ği son pey gam -

ber dir. Al lah Pey gam be ri mi z (sav)'e Ku ran'ı vah yet miş ve kı ya -

me te ka dar tüm in san la rı Ku ran'a uy mak tan so rum lu tut muş tur.

Hz. İsa (as) da Ahir Za man 'da bir mu ci ze ola rak dün ya ya ge le cek,

an cak Pey gam be ri miz (sav)'in de bil dir di ği gi bi, ye ni bir din ge tir -

me ye cek tir. Pey gam be ri miz (sav) ta ra fın dan

in san lı ğa öğ re ti len hak din Ku ran'da bil -

di ri len İs lam di ni dir ve Hz. İsa (as) da

yer yü zü ne ikin ci ge li şin de Ku ran'a ta -

bi ola cak tır.

Peygamber Efendimiz (sav)’in

hadislerinde bildirildiğine göre, Hz. Mehdi

(as) da ahir zamanda zuhur edecek ve Hz.

İsa (as) ile birlikte İslam ahlakını yeryüzüne

hakim edecektir. Bu iki kutlu insanın vesile

olmasıyla yeryüzündeki tüm zulüm ve

haksızlıklar sona erecek; dünyaya ada-

let, barış, sevgi, huzur ve güven yerle-

şecektir.
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Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) 

Bu Yüzyılda Gelecektir

Her yüz senede bir din ahlakını bidatlerden kurtarmak ve ye-

nilemek için Allah tarafından bir zatın gönderildiği, Sünen-i Ebu

Davud, Mektubat-ı Rabbani gibi büyük ve muteber ehli sünnet

alimlerinin eserlerinde açık bir şekilde belirtilmiştir:

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerde ahir za-

manda zuhur edeceği müjdelenen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış zamanı

olarak ise Hicri 1400 yılı verilmiştir: 

Bu 100 yıllık sürede İslam ahlakı belli bir süreç içinde tüm

dünyaya hakim olacak, din ahlakına karşı mücadele veren decca-

liyet sistemi ise tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak aşağı yukarı

100 sene kadar sürecek olan bu yükselme döneminin ardından ya-

ni Hicri 1500'lerle birlikte Dünya yeniden bir bozulma sürecine gi-

recektir. Ehl-i Sünnetin büyük hadis ve fıkıh alimlerinden biri olan

İmam Ahmed İbni Hanbel gibi birçok alimin birbirlerinden nak-

lettikleri bir hadiste Peygamberimiz (sav) kendine kadar dünyada
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Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre; Resulullah (sav) şöy-
le buyurmuş: Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her
yüz senenin başında şu ümmetin dinini bidatten (dine
sonradan karışmış batıl uygulamalardan) ayıracak, 

yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir. 

(Sünen-i Ebu Davud, 5/100) 

(Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)

"İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (as)'ın yanında
toplanacaklardır." 



geçen zamanın 5600 yıl olduğunu bildirerek insanlık tarihinin baş-

langıcı hakkında önemli bir bilgi vermiştir:

Diğer yandan başka birçok hadiste ise dünyanın ömrünün

7000 yıl olduğuna dair açık izahlar bulunmaktadır:
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Ahmed İbni Hanbel İlel'inde nakletti. İsmail b. Abdülke-
rim, Abdüssamed'den O da Vehb'den rivayet etti: 

Dünyadan beş bin altı yüz yıl geçmiştir. 

(Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir zaman, sf. 89)

Enes Malik 'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah
(sav) buyurdu: Dünyanın ömrü, ahiret günlerinde yedi
gündür. Allah-u Teala buyurdu ki: Rabbin Katında
bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Kim bir
din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse,

Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini
de ibadetle geçirmişcesine şu dünyanın yedi bin yıllık

ömrü müddetince sevap yazar.

(Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 88)

(Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il
Mehdiyy-il Ahir Zaman, 89)

Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni 'den rivayet ettiler: 
Ben gördüğüm bir rüyayı Resulullah (sav)'e anlattım.
Bu rüyada Peygamber (sav) yedi basamaklı bir minbe-
rin en üst basamağında idi: O buyurdu ki, Yedi basa-

maklı gördüğün minber şu dünyanın ömrü olan 
yedi bin senedir. 



Hicri 1300'ün ve son bin yılın en büyük müceddidi olan Üs-

tad Said Nursi Hazretleri ise İslam ahlakının hakimiyet süresi için

Hicri 1500'leri vermiştir. Üstad bu tarihlere kadar ki dönemin

Müslümanların açık ve aşikar galibiyet dönemleri olacağını ifade

etmiştir. Bundan sonraki yıllarda ise İslam ahlakının dünya üze-

rindeki yükseliş döneminin sona ereceği ve kafirler için bir kıya-

met kopmasının Hicri 1545 itibariyle söz konusu olacağını söyle-

miştir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Büyük Ehl-i Sünnet alimi Berzenci Hazretleri de dünyanın

ömrünün Hicri 1600'e ulaşmayacağını yani Hicri 1500'lü yıllar

içinde kıyametin kopmasının Allah'ın izniyle beklendiğini ifade

etmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)
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"Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar
(kıyamete kadar) hak üzerinde olacaktır."

"Ümmetimden bir taife.." fıkrasının (bölümünün) ma-
kam-ı cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değe-
ri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devamına (varlığının

sonuna) îma eder. "Hak üzerinde olacaktır." (şedde sa-
yılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tari-
he kadar zâhir ve aşikârane (açık ve ortada), belki ga-
libane; sonra tâ 1542 (2117) ye kadar, gizli ve mağlubi-
yet içinde vazife-i tenviriyesine (aydınlatma görevine)
devam edeceğine remze (işarete) yakın îma eder. "Al-
lah'ın emri gelinceye kadar" (şedde sayılır) fıkrası da-

hi; makam-ı cifrîsi 1545 (2120), 
kâfirin başında kıyamet kopmasına îma eder. 

(Kastamonu Lahikası, s. 33)
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Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadise dayalı olarak

Suyuti Hazretleri ise yaptığı açıklamada şöyle belirtmektedir: 

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinden ve büyük İslam alim-

lerinin açıklamalarından da açıkça anlaşıldığı üzere, içinde bulun-

duğumuz Hicri 1400'ler Hz. İsa (as)'ın gelişi ve Hz. Mehdi (as)'ın

zuhur çağıdır. Bu yüzyılda Hz. Isa (as) yeniden yeryüzüne gele-

cek, Hz. Mehdi (as) zuhur edecek ve İslam ahlakı yeryüzüne ha-

kim olacaktır. 

Ay'ın Ya rıl ma sı
Ku ran'ın 54. Su re si'nin adı olan "Ka mer"in Türk çe kar şı lı ğı

"Ay"dır. Bu su re nin bü yük bir bö lü mün de, ken di le ri ne gön de ri len

pey gam ber le ri n "uya rı la rı nı ya lan la yan" Nuh, Ad, Se mud ve Lut

hal kı nın, Fi ra vun ve çev re si nin baş la rı na ge len yı kım lar an la tı lır.

Ay nı za man da bi rin ci ayet te kı ya met vak ti ile il gi li çok önem li bir

haber ve ri lir:

(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. 
Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 

İstanbul, 2002, s. 299)

(Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, 
el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi.

(Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu'l-İlel, sh. 89)

Bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek, fakat bin beş yüz
seneyi aşmayacaktır..

"Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek." 



Sa at (kı ya met sa ati) ya kın laş tı ve

Ay ya rıl dı. (Ka mer Su re si, 1)

Ayette kullanılan "yarmak"

fiilinin Arapça karşılığı "şak-

ka"dır. Bu kelimenin Arap-

ça'da farklı anlamları bu-

lunmaktadır. Bazı Kuran

tefsirlerinde "ikiye yarıl-

mak" manası tercih edilmekte-

dir. Bununla birlikte, "şakka" kelimesi Arapça'da

"toprağı sürme, toprağı kazma" anlamlarında kullanılmaktadır.  

İkin ci an la mı na ör nek ola rak, Abe se Su re si'nin 26. aye tin de ge -

çen kul la nı mı nı ve re bi li riz:

Biz, şüp he siz, su yu akıt tık ça akıt tık. Son ra ye ri yar dık ça yar -

dık. Böy le ce on da ta ne ler bi tir dik, üzüm ler, yon ca lar, zey tin -

ler, hur ma lar. (Abe se Su re si, 25-29)

Açık ça gö rül dü ğü gi bi, bu ayet te ki "şak ka" ifa de si "ye rin iki ye

ya rıl ma sı" ma na sın da de ğil, "çe şit li bit ki le rin ye tiş me si için top ra ğın

sü rü le rek ya rıl ma sı" an la mın da kul la nıl mış tır. İş te tam bu nok ta da,

1969 yı lı na ge ri dön dü ğü müz de Ku ran'ın çok bü yük bir mu ci ze siy le

kar şı laş mak ta yız. Ka mer Su re si'nde on dört yüz yıl ön ce sin den ha ber

ve ri len ayet, 20 Tem muz 1969'da Ay yü ze yin de ya pı lan ça lış ma lar

ile ger çek leş miş tir. Ame ri ka lı ast ro not la rın Ay'a ayak ba sa rak, Ay

top ra ğı üze rin de bi lim sel araş tır ma lar yap ma la rı, taş ve top rak ör -

nek le ri top la ma la rı ayın ya rıl ma sı aye tin de ki ifa de le re tam ola rak

uy mak ta dır.

Ast ro not lar Ay yü ze yin de bu lun duk la rı sü re bo yun ca bi lim sel

ça lış ma ve de ney ler yap mış lar, 22 ki log ram ağır lı ğın da taş ve top rak

ör ne ği top la mış lar dır. Bu nu mu ne ler da ha son ra bü yük bir il gi oda -

ğı ol muş tur. NA SA'nın ra por la rın da hal kın ör nek le re gös ter di ği ala -
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ka nın, muh te me len 20. yüz yıl da ki di ğer uzay araş tır ma la rı nın

top la dı ğı il gi nin üs tün de ol du ğu be lir til miş tir.2

Bununla birlikte 2009 yılının Ekim ayı içerisinde de ayette bildi-

rilen bu olaya işaret eden bir gelişme daha yaşanmıştır. Ay'da su ara-

maları yapan NASA, Ay'ı bombalamış ve 9000km'lik hızla gerçekle-

şen bu çarpmanın etkisiyle 350 ton ağırılında bir toz bulutu oluş-

muştur. Yani, Ay'ın yüzeyi bir kez daha yarılmıştır. Ayette haber ve-

rildiği gibi "Saat'in" yani Hz. İsa (as)'ın gelişinin, Hz. Mehdi (as)'ın zu-

hurunun, Dabbetü’l-Arz’ın çıkışının, kıyametin kopmasının yaklaştı-

ğı vakitte Ay yarılmıştır. Görüldüğü gibi bu ayette, Peygamber Efen-

dimiz (sav)’in Allah'ın takdiriyle gösterttiği Ay’ın yarılması mucize-

sinin dışında söz konusu olaylara da işaret edilmektedir.

Şunu da be lir te lim ki, sö zü edi len ala me ti ha ber ve ren ayet le -

rin de va mın da çok önem li bir ih tar var dır. Bu ayet ler de, Al lah Ka -

tın dan ge len işa ret le rin in san la rı gaf let ve ha ta la rın dan dön dü re -

cek bü yük fır sat lar ol du ğu, bu uya rı la rı gör dük le ri hal de ya lan la -

yan la rın "ne ta nın mış-ne gö rül müş" bir gün ola rak ta nı tı lan kı ya -

met gü nü di ril til dik le rin de piş man ola cak la rı ha tır la tıl mak ta dır:

Sa at (kı ya met sa ati) ya kın laş tı ve Ay ya rıl dı. On lar bir ayet

(mu ci ze) gör se ler, sırt çe vi rir ler ve "(Bu) sü re ge len bir bü -

yü dür" der ler. Ya lan la dı lar ve ken di he va la rı na (is tek ve

tut ku la rı na) uy du lar; oy sa her iş 'so nun da ken di ama cı na

va rıp ka rar kı la cak tır.' An dol sun, on la ra (ken di le ri ni şirk -

ten ve bo zul ma lar dan) cay dı rıp vaz ge çir te cek ni ce ha ber ler

gel di. (Ki her bi ri) Do ru ğun da-ol gun laş mış hik met tir. Fa -

kat uyar ma lar bir ya rar sağ la mı yor. Öy ley se sen on lar dan

yüz çe vir. O çağ rı cı nın 'ne ta nın mış, ne gö rül müş' bir şe ye

ça ğı ra ca ğı gün…  Göz le ri 'zil let ve deh şet ten düş müş ola -

rak', san ki ya yı lan çe kir ge ler gi bi ka bir le rin den çı kar lar.

Bo yun la rı nı ça ğı ra na doğ ru uzat mış ola rak ko şar lar ken, ka -

fir ler der ler ki: "Bu, zor lu bir gün". (Ka mer Su re si, 1-8)



Sabah Gazetesi, 01 Eylül 2007

Hürriyet Gazetesi, 19 Ekim 2009

Akşam Gazetesi, 10 Ekim 2009

Habertürk, 19 Haziran 2009



2. 

Bölüm
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n dört yüz yıl ön ce Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med

(sav), kı ya met ile il gi li ba zı gay bi bil gi le ri ve bun la ra

da ya lı dü şün ce le ri ni ken di siy le bir lik te olan Müs lü -

man la ra ak tar mış tır. Bu de ğer li söz ler ne sil den ne si le geç miş, ha -

dis ki tap la rı ve İs lam alim le ri nin eser le riy le gü nü mü ze ulaş mış tır.

Eli niz de ki ki ta bın iler le yen bö lüm le rin de kul la nı lan ha dis ler de

Pey gam be ri miz (sav) ta ra fın dan iş te bu an lam da söy len miş ha ber -

le ri içer mek te dir. Bu hadislerin sahih, yani güvenilir ve doğru ol-

duğunun en önemli ispatlarından biri ise, söz konusu hadislerde

haber verilen tüm alametlerin Hicri 1400'ün başından itibaren son

30 yıl içerisinde arka arkaya gerçekleşmiş olmasıdır. Hadislerdeki

olayların tahakkuku, bu hadislerin doğruluğunun teyitidir.

Şunu da açıklamak gerekir ki, hadislerde bildirilen işaretlerin

bir kısmı 1400 yıllık İslam tarihinin herhangi bir döneminde, dün-

yanın belirli bir bölgesinde, belirli bir oranda görülmüş olabilir.

Böyle bir durum o dönemin Ahir Zaman olduğunu göstermez. Zi-

ra bir devrin Ahir Zaman olarak nitelendirilmesi için kıyamet ala-

metlerinin tümünün aynı çağda, birbirlerini izleyerek gerçekleş-

mesi gerekmektedir. Bu durum bir hadiste şöyle ifade edilmiştir:

Yukarıdaki bilgi ışığında Ahir Zaman hadisleri incelendiğin-

de hayret verici bir sonuç meydana çıkmaktadır. Peygamberimiz

(sav)'in yüzyıllar önce ayrıntılarıyla açıkladığı işaretler yeryüzü-

nün hemen hemen her köşesinde, birbiri ardınca ve tam anlamıy-

la belirtildiği biçimde içinde bulunduğumuz çağda yaşanmakta-

O

Kı ya met ala met le ri bir bi ri ni ta ki ben mey da na ge lir.
Bir di zi de ki bon cuk la rın art ar da kop ma sı gi bi.

Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167
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dır. Hadisler sanki zamanımızın eksiksiz bir portresini çizmekte-

dir. Elbette bu, derin düşünülmesi gereken son derece mucizevi

bir olaydır. Gerçekleşen her alamet insanlara, Allah'ın huzurunda

hesap verecekleri kıyamet gününün çok yaklaşmış olduğunu ve

bir an önce Kuran ahlakını hayata geçirmelerinin önemini bir kez

daha hatırlatmaktadır. Bu açık gerçeğe rağmen, Hz. İsa (as)'ın bu

yüzyılda gelmeyeceğini, Hz. Mehdi (as)'ın bu yüzyılda zuhur et-

meyeceğini, İslam'ın bu yüzyılda yeryüzüne hakim olmayacağını

söyleyenler ise büyük bir yanılgı içindedirler. Bu kimselerin yan-

lış bakış açısına göre son 30 yıl içinde gerçekleşen ve gerçekleşme-

ye devam 200'den fazla alametin aynı şekilde, tekrar, arka arkaya,

yeniden gerçekleşmesi gerekmektedir. Şüphesiz bu samimi ve

gerçekçi bir iddia değildir. Akılcı ve samimi olan tutum ise, Hz.

İsa (as)'ın gelişinin ve Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun, yani kıyame-

tin yaklaştığının alameti olan yüzlerce olayın içinde bulunduğu-

muz bu yüzyılda gerçekleşmiş olduğunu görmek ve bu kutlu dö-

nemde yaşıyor olmanın sevincini ve coşkusunu hissetmektir.

Kitabın bu bölümünde Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği

kıyamet alametlerinden sadece bir kısmına yer verilmiştir. 

(Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler

www.hazretimehdi.com adresinden faydalanabilirler.)
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Sa vaş lar ve Anar şi
Pey gam be ri miz (sav) Ahir Za man'ın özel lik le ri ni an lat tı ğı bir

ha di sin de şun la rı ha ber ver miş tir:

"Her cü merc" ke li me si nin söz lük ler de ki kar şı lı ğı "dar ma da -

ğı nık lık, kar ma ka rı şık lık" an lam la rı dır ve ha dis te bu du ru mun be -

lir li bir böl ge ile sı nır lı kal ma yıp, dün ya nın her ta ra fı na ya yı la ca ğı

be lir til mek te dir. Yol la rın ke sil me si ve bir kı sım in san la rın di ğer le -

ri ne sal dır ma la rı da ha dis te işa ret edi len ça ğın be lir ti le ri ara sın da

sa yıl mak ta dır.

Baş ka bir ha dis te de yu ka rı da ki  olay ben zer şe kil de yer al mak -

ta dır. "Kı ya met yak la şır… herc ço ğa lır" di yen Pey gam be ri mi z

(sav)'e "herc"in ne ol du ğu so rul muş, O da "herc öl dür me ler dir" ya -

nı tı nı ver miş tir. (Kur'an ve Sün net te Kı ya met ve Ahi ret, s.172 )

Pey gam be ri miz  (sav)'den bu ko nu hak kın da biz le re ula şan

di ğer ha dis ler de şun lar dır:

Yu ka rı da ki ha dis le rin in ce len me si biz le ri önem li bir so nu ca

Dün ya her cü merc için de kal dı ğın da, fit ne ler zu hur
et ti ğin de, yol lar ke sil di ğin de, ba zı la rı ba zı la rı na

hü cum et ti ğin de…
Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet-Ahiret ve

Ahirzaman Alametleri, s. 454

Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met kop ma ya -
cak tır… Ölüm ler ve kat li am lar yay gın ha le ge le cek…

Kı ya me tin he men ya kı nın da anar şi ve 

kar ga şa gün le ri var dır. 
Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492

Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392 



gö tür mek te dir. Pey gam be ri miz (sav), sö zü nü et ti ği çar pış ma lar,

kar ga şa ve kat li am lar ile tüm yer yü zü nü kap la yan sa vaş la rı ve te -

rör ey lem le ri ni tas vir et mek te, bu olay la rın da bir kı ya met ala me -

ti ol du ğu nu be lirt mek te dir.

Ge ri de ka lan on dört asır lık dö ne me bak tı ğı mız da gö rü rüz

ki, 20. yüz yıl dan ön ce ki sa vaş lar böl ge sel kal mış lar dır. Tüm dün -

ya halk la rı nı, si ya si me ka niz ma la rı nı, eko no mi le ri ni, sos yal ya pı -

la rı nı et ki le yen sa vaş lar ise ya kın geç miş te ya şa nan iki dün ya sa -

va şı ol muş tur. I. Dün ya Sa va şı'nda 20 mil yon dan, II. Dün ya Sa va -

şı'nda da 50 mil yon dan faz la in san öl müş tür. II. Dün ya Sa va şı'nın

ay nı za man da, ta ri hin en kan lı, en bü yük ve en yı kı cı sa va şı ol du -

ğu bi li nen bir ger çek tir. 

Ça ğı mı zın mo dern sa vaş tek no lo ji si, nük le er, bi yo lo jik ve kim -

ya sal si lah la rı sa vaş la rın et ki le ri ni ta rih te gö rül me miş bo yut la ra

ta şı mış tır. Hat ta ge liş ti ri len kit le im ha si lah la rı ne de niy le dün ya -



nın üçün cü bir dün ya sa va şı nı kal dı ra ma ya ca ğı da ge nel ka bul

gör müş tür.

II. Dün ya Sa va şı son ra sın da ki So ğuk Sa vaş, Ko re Sa va şı, Vi -

et nam Sa va şı, Arap-İs ra il Sa vaş la rı, İran-Irak Sa va şı ve Kör fez Sa -

va şı ça ğı mı zın en önem li olay la rı ara sın da dır. Böl ge sel sa vaş lar,

ça tış ma lar ve iç sa vaş lar ay nı an da dün ya nın bir çok böl ge sin de yı -

kı cı so nuç la ra ne den ol mak ta dır. Bos na, Fi lis tin, Çe çe nis tan, Af ga -

nis tan, Keş mir ve da ha pek çok yer de ya şa nan so run lar in san lı ğı

et ki le me ye de vam et mek te dir. 

Sa vaş lar ka dar tüm dün ya in san la rı nı il gi len di ren di ğer bir

"kar ga şa" ko nu su da ulus la ra ra sı ve or ga ni ze te rör olay la rı dır.

Bos ton Üni ver si te si'nden Prof. Voj tech Mastny'nin be lirt ti ği gi bi,

te rör olay la rı 20. yüz yı lın or ta la rın dan son ra kat kat art mış tır.4

Ger çek te te rö riz min 20. yüz yı la has bir ol gu ol du ğu nu söy le mek



Milli Gazete, 28 Mayıs 2001

Gözcü, 12 Mart 2001
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Cumhuriyet, 27 Ocak 2001

Pey gam be ri miz (sav)  ha dis le rin de yer yü zü nü kap la yan sa vaş la rı ve te rör ey lem le ri ni tas -
vir et mek te ve bu olay la rın da kı ya met ala me ti ol du ğu nu be lirt mek te dir. Ni te kim dün ya nın
dört bir ya nın da ça tış ma lar, böl ge sel ve iç sa vaş lar dur mak bil mek si zin de vam et mek te dir.  



Bir yan da dün ya nın pek çok ül ke si ken di

va tan daş la rı nın se bep ol du ğu te rör ile uğ -

ra şı yor. Öte yan da Çe çe nis tan'da ol du ğu

gi bi top lu me zar lar bu lu nu yor (yan da),

yaş lı lar, be bek ler, ço cuk lar, ka dın lar ezi -

yet gö rü yor. Tüm dün ya yı il gi len di ren te -

rör ve kar ga şa or ta mı her in sa nın dü şün -

me si ge re ken ve için de bu lun du ğu muz

çağ da tam an la mıy la ya şa nan kı ya met

işa re tle rin den dir. Ha dis ler de ha ber ve ri -

len bu olay lar tüm in san la rın dü şün me si

ve ib ret al ma sı için bi rer ve si le dir.



Pey gam ber Efen di mi z (sav)’in ha dis le rin de yer alan ve gü nü -

müz  için işa ret olan ha ber le rin ger çek le şi yor ol ma sı, tüm dün -

ya da ya şa nan bu gi bi gö rün tü ler in san la rın bir an ön ce Ku ran

ah la kı nı ya şa ma la rı için ya pı lan önem li bi rer uya rı dır.  



bi le müm kün dür. Irk çı lık, ko mü nizm ve ben ze ri ide olo jik amaç -

lar la ya da et nik id di alar la or ta ya çı kan ör güt ler, ge li şen tek no lo -

ji nin de yar dı mıy la kan lı ey lem ler yap mış lar dır. 

Dünyamızın yakın tarihindeki terör eylemleri zaman zaman

büyük kaos ortamlarına zemin hazırlamıştır. Tüm Müslümanların

şiddetle kınadığı vakalarda çok kan dökülmüş, sayısız insan ölmüş

veya sakat kalmıştır. Ancak insanlık hala bu olaylardan hissesine

düşen dersi almış değildir. Terör dünyanın birçok bölgesinde, öl-

dürücü anarşik olaylara neden olmaya devam etmektedir.

Ko nuy la il gi li ayet ler de de çı kar ma mız is te nen ders ler yer al -

mak ta dır. Rum Su re si'nde in san la rın yap tık la rı şey ler do la yı sıy la

yer yü zün de ka rı şık lık la rın or ta ya çık tı ğı şöy le bil di ril mek te dir:

İn san la rın ken di el le ri nin ka zan dı ğı do la yı sıy la, ka ra da ve

de niz de fe sad (ka rı şık lık, kö tü lük) or ta ya çık tı. Umu lur ki

dö ner ler di ye (Al lah) on la ra yap tık la rı nın bir kıs mı nı ken -

di le ri ne tad dır mak ta dır. (Rum Su re si, 41)



Cumhuriyet, 9 Temmuz 2001
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Cumhuriyet, 16 Temmuz 2001

Allah ayetlerinde insanların kendi ellerinin önden sundukları nedeniyle kötülüklerin
çıktığını haber vermiştir. Bugün dünyanın içinde bulunduğu durum ayetin tecellisidir.

Rusya

Kazakistan
Amerika

Kanada

Çin

Hindistan

Bangladeş

Kamboçya
Filipinler

Japonya

Malezya

Pakistan
Keşmir

Moğolistan

Sudan

Mozambik

Batı Sahra

Endonezya

Sri Lanka
Kenya
Etiyopya

Zaire

Angola

Namibya

İtalya

Cezayir

Fransa

İngiltereİrlanda

İspanya

Zimbabwe

Portekiz

Almanya

Brezilya

Arjantin
Uruguay

Bolivya

Kolombiya

Şili

Peru

Honduras
NikaraguaEl Salvador

Güney
Afrika

Meksika

20. yüzyılda görülen terö-
rist olaylar

marksist terör

marksist-terörist ayaklanmalar

diğer terörist gruplar



Tüm in san la rın şu an dün ya nın için de bu lun -
du ğu du ru mu, ya şa nan kar ga şa la rı dü şün me si
ve ib ret al ma sı ha ta lar dan dö nül me si için
önem li bir aşa ma ola cak tır. 



Şu nu da ek le mek ge re kir ki, ayet te önem li bir ha tır lat ma ya -

pıl mak ta dır. İn san la rın yap tık la rı yan lış lar dan kay nak la nan acı ve

üzün tü ler, on la rı ha ta la rın dan dön dür me si için bi rer fır sat ma hi -

ye tin de dir. 

Kı sa ca sı, "dün ya nın her cü merc için de kal dı ğı" dö nem için de

bu lun du ğu muz çağ da tam an la mıy la ya şan mış ve ne ti ce de bir kı -

ya met işa re ti da ha bu şe kil de te cel li et miş tir. Ay nı za man da bu

işa ret, in san la ra bir an ön ce Ku ran ah la kı nı ya şa ma la rı için ya pı -

lan önem li bir uya rı ol muş tur.

Bü yük Şe hir le rin Yok Ol ma sı: 
Sa vaş lar ve Afet ler

Pey gam be ri mi z (sav)'in Ahir Za man'la il gi li ver di ği ha ber ler -

den bi ri si de şu şe kil de dir:

Ha dis te be lir ti len bü yük şe hir le rin he lak olu şu, sa vaş lar ve

çe şit li do ğal afet ler so nu cun da mey da na ge len yı kım la rı ak la ge -

tir mek te dir. Ya kın geç miş te ge liş ti ri len nük le er si lah lar, uçak lar,

bom ba lar, fü ze ler ve ben ze ri çağ daş si lah la rın sa vaş lar da kul la nıl -

ma sı bü yük tah ri ba ta ne den ol muş tur. Bu kor kunç si lah lar ta rih -

te ki ben zer le riy le kı yas lan ma ya cak dü zey de yı kım la ra yol aç mış -

tır. El bet te he def ko nu mun da ki "bü yük şe hir ler" de bu yı kım lar -

dan bi rin ci de re ce de et ki le nen yer ler ol muş tur. II. Dün ya Sa va -

şı'nın ben zer siz so nuç la rı bu na bir ör nek ola rak ve ri le bi lir. Dün ya

ta ri hi nin en bü yük sa va şın da, atom bom ba sı nın kul la nıl ma sıy la
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Bü yük şe hir ler dün san ki yok muş gi bi he lak olur.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38



Hi ro şi ma ve Na ga sa ki ta ma men yer le bir ol muş tur. Av ru pa'nın

baş kent le ri ve önem li şe hir le ri de ağır bom bar dı man lar ne ti ce sin -

de bü yük öl çü de yı kıl mış tır. Bri tan ni ca An sik lo pe di si II. Dün ya Sa -

va şı'nın Av ru pa şe hir le rin de ne den ol du ğu ha sa rı şöy le an la tır:

Mey da na ge len tah ri bat Av ru pa'nın bü yük bö lü mü nü ayın

yü ze yi ne dö nüş tür müş tü: Şe hir ler bom bar dı man lar so nu -

cun da ha rap ol du, say fi ye yer le ri kav rul du ve sim si yah ol du,

yol lar bom ba la rın aç tı ğı çu kur lar la kap lan dı, de mir yol la rı

kul la nı la maz ha le gel di, köp rü ler yı kıl dı, li man lar ba tık ge -

mi ler le dol du. Sa vaş son ra sı Al man ya'nın Ame ri kan Böl ge si

as ke ri va li si Ge ne ral Lu ci us D. Clay'in de di ği gi bi, "Ber lin

san ki ölü le rin şeh ri gi biy di."5

Kı sa ca sı, II. Dün ya Sa va şı'nın ta rih te ben ze ri gö rül me yen ge -

niş lik te ki tah ri ba tı ha di sin işa ret et ti ği olay la bi re bir uyuş mak ta dır.

"Şe hir le rin yok ol ma sı na" ne den olan bir di ğer et ken de do ğal

afet ler dir. Do ğal afet le rin için de bu lun du ğu muz çağ da hem sa yı -

sal hem de bü yük lük ola rak art tı ğı is ta tis tik sel bir ger çek tir. Son

on yıl da baş  gös te ren ik lim de ği şik lik le ri nin yol aç tı ğı fe la ket ler

bir dö nüm nok ta sı ola rak ka bul edil mek te dir. Sa na yi, za rar lı ve is -

ten me yen bir yan ürün olan kü re sel ısın ma ya se bep ol mak ta, gi -

Kıyamet Alametleri
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Hadis ler de Ahir Za man'da bü yük şe hir le rin dün yok muş gi -
bi ola cak la rı ha ber ve ri lir. Geç ti ği miz yüz yıl yok olan şe hir -
ler le do lu dur. Atom bom ba sın dan son ra Hi ro şi ma (üst te) ve
Çe çen şe hir le ri (yan da) bu na sa de ce iki ör nek tir.



20. yüz yıl için en çok kul la nı lan ta nım la ma
"fe la ket ler yüz yı lı"dır. Ge rek dep rem ler, 
ka sır ga lar ya da sel ler gi bi do ğal afet ler,
ge rek iç sa vaş lar ve ça tış ma lar, ge rek se de
bü yük de niz ya da uçak ka za la rı çok sa yı da
in sa nın ölü mü ne yol aç mış tır. Yok olan 
şe hir ler, ta rih ten si li nen halk lar kı ya me tin
ha dis ler de ha ber ve ri len ala met le rin den dir.

Akşam, 11 Eylül 2004

Cumhuriyet, 11 Şubat 2001



Uz man lar 1998'de ki
Mitch Ka sır ga sı'nın
Or ta Ame ri ka'da şim -
di ye ka dar ya şa nan
en kö tü fe la ket ol du -
ğu nu be lirt miş ler dir.
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de rek ısı nan dün ya at mos fe rin de ki den ge ler bo zul mak ta ve böy -

le ce ik lim de ği şik lik le ri mey da na gel mek te dir. 1998 yı lı şim di ye

ka dar kay de di len en sı cak yıl ol muş tur.6 Ame ri ka Ulu sal İk lim sel

Ve ri Mer ke zi'nin ka yıt la rı na gö re de en faz la ik lim sel afet 1998'de

mey da na gel miş tir.7 Ör ne ğin göz lem ci ler, 1998'de ki Mitch Ka sır -

ga sı'nın Or ta Ame ri ka'nın ta ri hin de mey da na ge len en kö tü fe la -

ket ol du ğu nu be lirt miş ler dir.8 2006 yılında meydan gelen Katrina

Kasırgası, New Orleans şehrinin neredeyse tamamının suların al-

tına gömülüp yere batmasına neden olmuştur. 

Son yıl lar da ki ka sır ga, fır tı na, tay fun ve hor tum gi bi fe la ket -

ler baş ta Ame ri ka kı ta sı ol mak üze re dün ya nın bir çok ye rin de yı -

kı cı za ra ra ne den ol muş tur. Bun la ra ek ola rak sel ler de ba zı yer le -

şim mer kez le ri nin su lar ve ça mur al tın da kal ma sı na yol aç mış tır.

Ay rı ca dep rem ler, vol kan lar ve tsu na mi dal ga la rı nın yap tı ğı bü -

yük tah ri bat lar da unu tul ma mış tır. So nuç ola rak, tüm bu  afet le rin

"bü yük şe hir ler de" se bep ol du ğu yı kım lar önem li bi rer işa ret ol -

muş lar dır.  

Geç ti ği miz asır dün ya -
ya sa yı sız fe la ket ge tir -
miş tir. Pek çok ül ke de
yı kı cı olay lar baş  gös -
ter miş, mil yon lar ca in -
san bu fe la ket ler de ya -
şa mı nı yi tir miş tir. Bu
olay lar, ha dis ler de dik -
kat çe ki len Ahir Za man
olay la rıy la bü yük bir pa -
ra lel lik gös ter mek te dir.
İn san la rın ar tık  bu du -
rum dan ib ret ala rak Ku -
ran ah la kı na yö nel me le -
ri şart tır.



Tek no lo jik im kan la ra ya da alı -
nan ted bir le re rağ men en gel le -
ne me yen do ğal afet ler in sa -
noğ lu nun ger çek te ne ka dar
aciz ol du ğu nu gös ter mek te dir.
Dep rem ler, ça mur sel le ri, ya -
nar dağ pat la ma la rı, sel fe la -
ket le ri gi bi afet le rin özel lik le
bü yük şe hir ler de ki yı kım la rı
önem li bi rer işa ret tir.

27 Aralık 2004 Sabah Gazetesi
06 Mayıs 2008 Sabah Gazetesi

30 Ağustos
2005 Hürriyet
Gazetesi



Dep rem ler
Hiç şüp he siz ta rih bo yun ca çok az do ğa ola yı dep rem ler ka -

dar in san lı ğı et ki le miş tir. Her an, her yer de mey da na ge le bi len

dep rem ler yüz yıl lar bo yun ca çok sa yı da ki şi nin ölü mü ne ve ast ro -

no mik bo yut lar da mad di za ra ra yol aç mış, bu özel lik le ri ne de niy -

le in san lar için kor ku kay na ğı ol muş tur. 20. ve 21. yüz yı lın tek no -

lo jik ko şul la rı bi le dep rem le rin ver di ği ha sa rı an cak be lir li öl çü ler -

de en gel le ye bil miş tir.

Tek no lo ji nin, ken di le ri ne do ğa ya hük met me ola na ğı sağ la ya -

ca ğı ha ya li ne ka pı lan ba zı in san la ra ise 1995 Ko be dep re mi an lam -

lı bir ders ver miş tir. Ha tır la na ca ğı gi bi, Ja pon ya'nın bü yük en -

düst ri ve ula şım mer ke zin de  ya şa nan dep rem hiç

bek len me dik bir an da mey da na gel -

miş tir. Bu dep rem sa de ce 20 sa ni ye

sür me si ne rağ men, Ti me der gi sin de

be lir til di ği ne gö re, 100 mil yar do lar

ci va rın da za ra ra ne den ol muş tur.9

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu

(USGS)'nun raporlarına göre ise 1556-

1975 arasında 5.0 ve daha büyük şid-

detteki depremlerin sayısı sadece

110'dur. 1980-2003 yılları arasında sa-

dece 23 sene içinde meydana gelen

büyük şiddetteki depremlerin sayı-

sı ise 1685'tir. Görüldüğü gibi, geç-

Pey gam be ri mi z (sav)'in ha dis le rin de Ahir
Za man'da vu ku bu la cak dep rem le rin çok -
lu ğu na da dik kat çe kil miş tir. Son yıl lar da
sık sık mey da na ge len dep rem ler, dün ya
ka mu oyu nun gün demin de ilk sıralar da
yer al mak tadır.



miş yıllarda deprem sayısının çok az iken, Hicri 1400 yılının ba-

şından itibaren depremler armıştır.

Son bir kaç yıl için de mey da na ge len bü yük ve sü rek li dep -

rem ler, dün ya ka mu oyu nun gün de min de de vam lı ola rak ilk sı ra -

lar da yer al mak ta dır. Ame ri kan Ulu sal Dep rem En for mas yon

Mer ke zi ve ri le ri ne ba kı lır sa 1999 yı lın da, yer yü zün de 20.832 dep -

rem mey da na gel miş tir. Bu dep rem ler de tah mi ni ola rak 22.711 in -

san ha ya tı nı kay bet miş tir.10

Son otuz yılda dünyada gerçekleşen depremlerden 

birkaçı şöyledir:

� 28 Temmuz 1976’da Çin’de 7.8 büyüklüğündeki deprem

oldu. 242 bin kişi hayatını kaybetti ve 164 bin kişi yaralandı.

� 7 Aralık 1988’de Ermenistan’da meydana gelen depremde

20.000 kişi hayatını kaybetti, 500.000 kişi de evsiz kaldı. 

� 20 Haziran 1990’da İran’da yaşanan 7.7 büyüklüğündeki

depremde 40 bin kişi öldü, 100 bin kişi yaralandı. 

� 1995 yılındaki Kobe Depremi, 20 saniye sürmesine rağ-

men 100 milyar dolar civarında zarar oldu.

� Hindistan’da 26 Ocak 2001'de yaşanan 6.7 şiddetindeki

depremde 25 bin kişi hayatını kaybetti, 166 bin kişi yaralandı. 

� 26 Aralık 2003’de İran’da meydana gelen 6.7 büyüklü-

ğündeki depremde 31 bin 884 kişi hayatını kaybetti, 18 bin kişi ya-

ralandı. 

� 26 Aralık 2004’te Endonezya’da, 9.0 büyüklüğündeki dep-

rem sonucu oluşan tsunamide 300 bin kişi hayatını kaybetti.

� 8 Ekim 2005’de Pakistan’da gerçekleşen 7.6 şiddetindeki

depremde yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti. 

Kıyamet Alametleri
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Tüm bu va ka lar Pey gam be ri mi z (sav)'in 1400 yıl ön ce söy le -

di ği şu söz le ri akıl la ra ge tir mek te dir:

Ku ran'da da dep rem ile kı ya met ara sın da ki iliş ki yi işa ret

eden ayet ler bu lun mak ta dır. Ku ran'ın 99. Su re si'nin adı Zel ze le

(bü yük sar sın tı, dep rem) Su re si'dir. Se kiz ayet ten olu şan bu su re -

de ye rin şid det li sar sın tı sı tas vir edil mek te, bu nun ar dın dan da kı -

ya met gü nü in san la rın di ril ti le cek le ri ve Al lah'ın hu zu run da he -

sap ve re cek le ri, zer re ağır lı ğın ca da ol sa yap tık la rı iş le rin kar şı lı -

ğı nı ala cak la rı an la tıl mak ta dır:

Kıyamet Alametleri
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Sabah, 25 Haziran 2001

Depremler -hadislerde haber verildiği üzere- önemli kıyamet alametlerindendir.

Kı ya met ten ön ce iki bü yük ha di se var dır… ve son ra
da zel ze le li yıl lar.

Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met kop ma ya -
cak tır… dep rem ler ço ğa la cak… 

Ramuz-El Ehadis, 476/11

Ramuz-El Ehadis, 187/2



Yer, o şid det li sar sın tıy la sar sıl dı ğı,

Yer, ağır lık la rı nı dı şa atıp-çı kar dı ğı,

Ve in san: "Bu na ne olu yor?" de di ği za man,

O gün (yer) ha ber le ri ni an la ta cak tır.

Çün kü se nin Rab bin ona vah yet miş tir.

O gün in san lar, amel le ri ken di le ri ne gös te ril sin di ye bö lük

bö lük fır la yıp-çı kar lar. 

Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca ha yır iş ler se, onu gö rür. Ar tık

kim zer re ağır lı ğın ca bir şer (kö tü lük) iş ler se, onu gö rür.

(Zel ze le Su re si, 1-8)
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2010 yılının ilk aylarında art arda meydana gelen 7
büyüklüğündeki Haiti depremi (üstte) ve 8.8 şiddetin-
deki Şili depremi (solda).

Pakistan depremi



Fa kir lik
Bi lin di ği gi bi, fa kir lik, dü şük ge lir dü ze yi ne de niy le in sa nın

bes len me, ba rın ma, kı ya fet, sağ lık hiz met le ri gi bi te mel ih ti yaç la -

rın dan yok sun kal ma sı dır. İle ri tek no lo jik ola nak la ra rağ men fa -

kir lik, gü nü müz dün ya sı nın önün de ki baş lı ca so run lar dan bi ri dir.

Ha len Af ri ka, As ya, Gü ney Ame ri ka ve Do ğu Av ru pa'da pek çok

in san her gün aç lık la içi çe ya şa mak ta dır. Sö mür ge ci lik ve vah şi

ka pi ta lizm dün ya da ki ge lir da ğı lı mı nın ge ri kal mış ve ge liş mek te

olan ül ke ler aley hi ne bo zul ma sı na ne den ol muş tur. Dün ya da az

sa yı da ki mut lu azın lık ih ti yaç la rın dan faz la sı na sa hip iken fa kir lik

ve yok sul lu ğun ge tir di ği so run lar la mü ca de le eden önem li sa yı da

in san bu lun mak ta dır.



Günü mü zün ile ri tek no lo jik ola -
nak la rı na rağ men fa kir lik ha la dün -
ya nın en bü yük so run la rın dan bi ri -
dir. Bir leş miş Mil let ler Gı da ve Ta -
rım Ör gü tü'nün (FAO) 2000 yı lı ra -
po ru na gö re, 826 mil yon in san ye -
ter siz bes len mek te dir.



Gü nü müz de dün ya ge ne lin de fa kir lik çok cid di bo yut la ra

ulaş mış du rum da dır. UNI CEF'in son ra por la rı göz önün de tu tu -

lur sa, dün ya nü fu su nun dört te bi ri "ta sav vur edi le mez sı kın tı ve

yok luk ko şul la rın da" ya şa mak ta dır.11 Bir mil yar üç yüz mil yon ki -

şi gün de 1 do lar, üç mil yar ki şi de gün de 2 do lar ile ge çin mek te -

dir.12 Yak la şık bir mil yar üç yüz mil yon in san te miz su dan, iki mil -

yar al tı yüz mil yon in san te mel sağ lık hiz met le rin den yok sun dur.13

Bir leş miş Mil let ler Gı da ve Ta rım Ör gü tü'nün (FAO) 2000 yı -

lı ra po ru na gö re, 826 mil yon in san ye ter siz bes len mek te dir. Di ğer

bir ifa dey le her al tı ki şi den bi ri aç lık çek mek te dir.14
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Akit, 22 Şubat 2000
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Fakir-zen gin ay rı mı na
yol açan sos yal ada -

let siz li ğin te mel ne de -
ni el bet te Ku ran ah la -

kı nın yaşan mamasıdır. 



Ge lir da ğı lı mın da ki ada let siz lik de son bir kaç

on yıl için de aşı rı de re ce de, dü şü nü le nin çok öte -

sin de bü yü müş tür. Bir leş miş Mil let ler kay nak la rı

gös ter mek te dir ki 1960'da dün ya nü fu su nun en fa -

kir %20'si ile en zen gin %20'si ara sın da ki ge lir ora -

nı 1'e 30 iken, 1995'te 1'e 82 ol muş tur.15 Sos yal ada -

let te ki çö kü şe bir ör nek de dün ya nın en zen gin 225

Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar,Siz den, fa zi let li ve var lık lı olan lar,
ya kın la ra, yok sul la ra ve Al lah ya kın la ra, yok sul la ra ve Al lah 

yo lun da hic ret eden le re ver mek teyo lun da hic ret eden le re ver mek te
ek silt me yap ma sın lar, af fet sin ler ek silt me yap ma sın lar, af fet sin ler 

ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi ve hoş gör sün ler. Al lah'ın si zi 
ba ğış la ma sı nı sev mez mi si niz? ba ğış la ma sı nı sev mez mi si niz? 

Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. Al lah, ba ğış la yan dır, esir ge yen dir. 
(Nur Su re si, 22)(Nur Su re si, 22)



şah sı nın ser ve ti nin dün ya nü fu su nun %47'si nin se ne lik ge li ri ne

eşit ha le gel me si dir.16

İs ta tis tik le rin or ta ya koy du ğu bu gün cel ve ri ler ay nı za man -

da, Pey gam be ri mi z (sav)'in sö zü nü et ti ği fa kir li ğin ar ta ca ğı ha be ri -

nin de gös ter ge le ri dir. Ahir Za man'ın ilk dö ne mi nin be lir ti le ri olan

fa kir lik ve aç lık ha dis ler de şöy le bil di ril miş tir:
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Fakir li ğin art ma sı ve in san lar ara sın da ki sos yal uçu ru mun gi de rek
bü yü me si Ahir Za man'ın ilk dö ne mi nin belir tilerin den dir.

Rusya

Amerika

Kanada

Çin

Hindistan
İran

Mısır

Sudan

Tanzanya

Madagaskar

Endonezya

Kenya

Çad

İtalya

Nijerya
Mali

Cezayir

İspanya
Fransa

İngiltere

Brezilya

Arjantin

Peru

Güney
Afrika

Libya

Türkiye

Suudi
Arabistan

Zengin-Fakir
Kişi başına düşen gelir miktarı

1.250 $'dan az
1.250-5.500 $

5.500-22.000 $
22.000-35.500 $
35.500 $ üstü
Bilgi yok

Meksika

Aç lık ve ha yat pa ha lı lı ğı ala bil di ği ne ya yı la cak. 

Fa kir ler ço ğa la cak. 
Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440



Pey gam be ri mi z (sav)'in işa ret et ti ği dö ne min gü nü müz ko -

şul la rı nı tas vir et ti ği açık tır. Geç miş yüz yıl la ra ba kıl dı ğın da ku -

rak lık, sa vaş lar ve ya fe la ket ler gi bi ne den ler le zor luk ve sı kın tı lar

ya şan dı ğı fa kat bun la rın ge çi ci ve böl ge sel bo yut lar da kal dı ğı gö -

rül mek te dir. Oy sa için de bu lun du ğu muz çağ da ya şa nan fa kir lik

ve ge çim zor luk la rı ka lı cı, dü zen li ve bü yük öl çek li bir ya pı ta şı -

mak ta dır.

Şüp he siz Rab bi miz son suz şef kat ve mer ha met sa hi bi dir; in -

san la ra zul me di ci de ğil dir. An cak in san lar yap tık la rı kö tü lük ve

nan kör lük ler ne de niy le yok sul luk ve sı kın tı la ra ze min ha zır la -

mak ta dır lar. El bet te böy le hak sız ve üzü cü du rum lar di ni, ah la ki

ve vic da ni de ğer ler den yok sun, ben cil lik ve çı kar iliş ki le ri üze ri ne

ku ru lu bir dün ya dü ze ni nin ka çı nıl maz so nu cu dur.

Ekonomik Kriz 

Kıyamet Alametlerindendir

2007 yılında başlayan, 2008 ve 2009 yılında şiddetini artıran

ve 2014 yılına kadar sürmesi beklenilen ekonomik kriz de Pey-

gamber Efendimiz (sav)'in haber verdiği alametlerden biridir.

Yüzbinlerce insanın işsiz kalmasına, fakirliğin doruğa tırmanma-

sına, yüzlerce şirketin hatta ülkelerin batmasına sebep olan bu

krizle ilgili hadislerden bazıları şunlardır:
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Çarşı ve pazarların tekarubu kıyamet alametlerinden-
dir. Dedim ki "Pazarların tekarubu ne demektir?" 
Şunlardır: "Herkesin az kazançtan yakınması..."

(İbni Merduveyh Ebu Hüreyre (ra)dan...)
(Kıyamet Alametleri, Pamuk yayınları, s. 146)



Kıyamet Alametleri

78

Yeni Şafak, 25 Nisan 2009

Milli Gazete, 07 Mayıs 2009
Milli Gazete, 26 Haziran 2009

Milli Gazete, 07 Ekim 2008

Nuaym b. Hammad, İbni Mes'ud'dan rivayet edilen
bir hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışının öncesi-
nin anlatıldığı dönem, "Ticaret ve yolların kesildiği ve
fitnelerin çoğaldığı zaman" şeklinde tarif edilmektedir.
Hadisin devamında ise Hz. Mehdi (as) döneminde bu

fitnelerin son bulacağı haber verilmektedir: 
"... Biz O (Hz. Mehdi (as)) şahsı aramak için geldik ki,
Fitneler Onun eliyle sönebilir. Konstantiniyye (İstan-
bul) Onunla fethedilir. (Yani Hz. Mehdi (as) manen

gönülleri fethedecek, büyük kültürel ilmi etki 
oluşturacaktır.) Biz onu ismi ile ve anasının, 

babasının ismiyle ve ordusu ile tanırız..." 

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52)



Ah la ki Çö küş
İçin de bu lun du ğu muz za man da dün ya top lum la rı nın sos yal

ya pı la rı nı teh dit eden çok bü yük bir teh li ke söz ko nu su dur. Bu

teh li ke in san be de ni ni ölü me gö tü ren vi rüs le re ben zer şe kil de sin -

si bir fa ali yet gös te re rek top lu mu yı kı ma sü rük le mek te dir. İş te bu

teh li ke bir in san top lu lu ğu nu ayak ta tu tan ah la ki de ğer le rin yoz -

laş ma sı dır. Eş cin sel li ğin, fu huş ti ca re ti nin, ev li lik dı şı cin sel li ğin,

cin sel suç la rın, por nog ra fi nin, te ca vüz va ka la rı nın ve cin sel has ta -

lık la rın ar tı şı ah la ki çö kü şün ba zı önem li gös ter ge le ri dir. 

Bah si ge çen ko nu lar sü rek li ola rak dün ya ka mu oyu nun gün -

de min de dir. Pek çok in san çev re sin de olup bi ten le rin, teh li ke nin

far kın da de ğil dir ve ya bu olay la rı sos yal ha ya tın bir par ça sı ola rak
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(Hz. Mehdi (as)'nin zuhurundan (ortaya çıkışından)
önce) piyasanın durgun olması, 
kazançların azalması olacaktır.

(Kıyamet Alametleri, s. 148)

Herkesin az kazançtan yakınması, 
paraları için zenginlerin saygı görmesi olacaktır. 

(Kıyamet Alametleri, s. 146)
(Kıyamet Alametleri, s. 146)

Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin 
çoğaldığı zaman...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 
s. 39-40)
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Dini ve ah la ki de ğer ler den
yok sun top lum lar için AIDS
hız la ya yı lan ve ba şa çı kı la -

ma yan bir be la ol muş tur. 



de ğer len dir me gaf le ti ne düş mek te dir. An cak is ta tis tik ler teh li ke -

nin bo yut la rı nın gö rül me miş bir ar tış la her ge çen gün bü yü dü ğü -

nü gös ter mek te dir.

Cin sel has ta lık oran la rı in san lı ğın önün de ki so run la rın bü yük -

lü ğü nü göz ler önü ne se ren önem li bir kri ter dir. Dün ya Sağ lık Ör gü -

tü'nün (WHO) ka yıt la rı na gö re, cin sel yol dan bu la şan has ta lık lar en

çok rast la nan has ta lık grup la rın dan bi ri ni oluş tur mak ta dır; ra por lar

her yıl tah mi ni ola rak 333 mil yon ye ni va ka nın mey da na gel di ği ni

gös ter mek te dir.17 Bun la ra ek ola rak, AIDS bü yük bir so run ol ma ko -

nu mu nu ko ru mak ta dır. WHO is ta tis tik le ri bu gü ne ka dar 18.8 mil -

yon in sa nın bu has ta lık tan ha ya tı nı kay bet ti ği  ger çe ği ni or ta ya koy -

mak ta dır.18 Dün ya Sağ lık Ör gü tü'nün AIDS ile il gi li 2000 yı lı ra po -

run da ki şu ifa de ler ko nu yu çok iyi özet le mek te dir: "AIDS sos yal,

eko no mik ve de mog ra fik ya pı lar üze rin de ki yı kı cı et ki siy le ben -

zer siz dir." 19

Ür kü tü cü ge liş me ler ara sın da eş cin sel li ğin ya yı lı şı da ol duk ça

dik kat çe ki ci dir. Eş cin sel le rin ba zı ül ke ler de res mi ola rak ev le ne -

bil me le ri, ev li li ğin ge tir miş ol du ğu sos yal hak lar dan is ti fa de ede -
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Son yıl lar da eş cin sel li ğin kay det ti ği hız lı ar tış ür kü tü cü ge liş me ler den bi ri dir. Bu
ge liş me ler 14 asır ön ce Pey gam be ri mi z (sav)'in ha dis le rin de yer al mış tır.

Hürriyet, 13 Ekim 2009 03 Ekim 2002



bil me le ri, der nek ve par ti ler kur ma la rı, dün ya ça pın da ya pı lan ma -

la rı, kut sal inanç la ra kar şı gel me le ri, di ni de ğer le re sa vaş aç ma la rı,

Pey gam be ri mi z (sav)'in dö ne min den bu ya na ge çen on dört yüz -

yıl lık sü re zar fın da sa de ce ça ğı mı za mah sus olay lar dır.

Gü nü müz de ki eş cin sel le rin bu cü ret ve per va sız lık la rı eş cin -

sel li ği ile ta nın mış Lut hal kı nın ba şı na ge len le ri dü şün dür mek te dir.

Ku ran'da an la tıl dı ğı gi bi, Al lah Hz. Lut'un doğ ru yo la da ve ti ne az -

gın lık la kar şı lık ve ren Lut şeh ri ve hal kı nı bü yük bir fe la ket le he lak

et miş tir. Bu sa pık top lum dan ge ri ka lan lar ha len bir ib ret bel ge si

ola rak Lut Gö lü'nün su la rı al tın da dur mak ta dır.

Ahir Za man top lum la rın da ki ah la ki de je ne ras yo nu tas vir

eden ha dis le rin bu gü nün dün ya sın da tam an la mıy la or ta ya çık tı -

ğı açık bir ger çek tir.

� Fuh şun utan ma ve giz le me ye ge rek du yul mak sı zın, açık -

ça ya pıl ma sı nın bir kı ya met ala me ti ol du ğu ha dis te şöy le be lir til -

miş tir:

Kıyamet Alametleri

82

Fu huş açık ol ma dan… kı ya met kop maz. 

Ramuz-El Ehadis, 91/7

Gözcü, 28 Mart 2006

Sabah, 10 Ekim 2009
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Top lum lar da ki ah la ki çö kün tü nün bi rer de li li olan benzer ha ber ler her gün ga ze te
say fa la rı nda yer almakta ve pek çok in san ta ra fın dan nor mal kar şılan mak tadır.

Hürriyet, 27 Temmuz 2001



� Top lum da ev li lik dı şı cin sel iliş ki le rin yay gın laş ma sı nın

bir işa ret ol du ğu da Pey gam be ri miz (sav) ta ra fın dan şu şe kil de di -

le ge ti ril miş tir:

� Ah la ki de ğer le rin, utan ma duy gu su nun za yıf la ma sı şöy le

tas vir edil miş tir:

Çok il ginç tir son dö nem de bazı ülkelerde birtakım TV ka nal -

la rın da giz li ka me ray la çe kil miş fu huş gö rün tü le ri ya yın lan mak -

ta dır. Yol lar da in san lar la pa zar lık ya pan ha yat ka dın la rı her ke sin

gö zü önün de açık ça yol or ta la rın da fu huş yap mak ta dır lar. Bu ra -

da, ha dis te kı ya met ala me ti ola rak be lir ti len bir olay da ha tam dik -

kat çe kil di ği şe kil de or ta ya çık mış ve mil yon lar ca in sa na bu olay

gös te ril miş tir. Ha dis ler gös ter mek te dir ki eş cin sel li ğin nor mal bir

ya şam bi çi mi ola rak ka bul edil me si kı ya met ön ce sin de ki dö ne min

önem li bir be lir ti si dir:

Kıyamet Alametleri
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Zi na nın ço ğal ma sı kı ya met ala met le rin den dir. 

Buhari, Tecrid'i 1/16

Kı ya met yak la şın ca… ka dın la yo lun or ta sın da cin sel
mü na se bet te bu lu na cak ka dar ha ya or ta dan kal kar.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97

Er kek ler er kek ler le, ka dın lar ka dın lar la 
ye tin dik le rin de… kı ya met yak laş mış olacak tır.  

Erkekler kadınlara benzeyecek, kadınlar 
erkeklere benzeyecek.

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 451

Ramuz-El Ehadis, 448/8; Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480



Hak Di nin ve Ku ran Ah la kı nın 

Terk Edil me si 
Kı ya met ala met le ri ile il gi li ha dis ler biz le re söz ko nu su işa -

ret le rin baş gös te re ce ği dö ne min ay rın tı lı bir tas vi ri ni sun mak ta -

dır. Pey gam be ri mi z (sav)'in söz le rin den an la şıl mak ta dır ki, Ahir

Za man'ın bi rin ci saf ha sı di nin gö rü nüş te uy gu lan dı ğı, fa kat ger -

çek te Al lah'ın di ni nin ve Ku ran ah la kı nın ne re dey se ta ma men terk

edil di ği bir dö nem dir. Apa çık olan Ku ran ayet le ri nin gör mez lik -

ten ge lin di ği, Al lah adı na hü küm ler öne sü rül dü ğü, din de ay rı lı -

ğa dü şül dü ğü, iba det le rin gös te riş amaç lı ya pıl dı ğı, di nin çı kar ve

men fa at sağ la mak için araç ola rak kul la nıl dı ğı bir za man dır. İma -

nın bil gi ve araş tır ma ya de ğil de tak lit çi li ğe da ya lı ol ma sı da bu

dö ne min bir özel li ği dir. Bu de vir de söz de Müs lü man lar ço ğun -

luk ta, ha ki ki alim ler ve sa mi mi Müs lü man lar ise azın lık ta dır.

Pey gam be ri miz (sav) ta ra fın dan gü nü müz den on dört yüz yıl

ön ce bil di ri len ve ta ma mı için de bu lun du ğu muz çağ da ek sik siz

ya şa nan ala met ler şun lar dır: 

� Ku ran'da bil di ril di ği ne gö re, Pey gam be ri miz (sav) ahi ret

gü nü ken di kav mi nin "Ku ran'ı terk edil miş (bir ki tap) ola rak bı -

rak tı ğı nı" (Fur kan Su re si, 30) ifa de ede cek tir. Ha dis ler de de Ahir

Za man'da Ku ran'ın yol gös te ri ci vas fı nın göz ar dı edi le ce ği, Ku -

ran'dan uzak la şı la ca ğı şöy le bil di ril miş tir: 
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İn san la ra bir za man ge lir ki Ku ran-ı Ke rim bir 
va di de, in san lar baş ka bir va di de olur lar.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 23



� Cu ma Su re si'nin 5. aye tin de, "Ken di le ri ne Tev rat yük le -

ti lip de son ra onu (için de ki de rin an lam la rı, hik met ve hü küm -

le riy le ge re ği gi bi) yük len me miş olan la rın du ru mu, kos ko ca ki -

tap yü kü ta şı yan eşe ğin du ru mu gi bi dir." ben zet me si ya pıl mış -

tır. Kuş ku suz bu ayet te Müs lü man lar uya rıl mak ta, ay nı va him ha -

ta ya düş me mek için dik kat li ol ma la rı ge rek ti ği ha tır la tıl mak ta dır.

Zi ra Ku ran öğüt alın ma sı ve üze rin de dü şü nül me si için in di ril miş

bir Ki tap'tır. 

Pey gam be ri miz (sav) Ku ran'ın okun ma sı na rağ men içer di ği

bil gi ve hik met üze ri ne dü şü nül me me si nin Ahir Za man'ın bir

özel li ği ol du ğu nu şöy le ifa de et miş tir:

Kıyamet Alametleri
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İn san la ra bir za man ge le cek tir ki Ku ran-ı Ke rim'in
yal nız res mi, İs lam'ın yal nız is mi ka la cak tır. On lar 
İs lam'dan en uzak in san lar ol duk la rı hal de İs la mi
isim ler le isim le ne cek ler, mes cit le ri gö rü nüş te ma mur 
ol du ğu hal de hidayet yönün den harap olacak tır. 

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 24



� Enam Su re si'nin 26. aye tin de in san la rı "Ku ran'dan alı ko -

yan la ra" dik kat çe kil mek te dir. Ha dis ler den de sap kın fi kir akım la -

rı nın, hak ve ha ki kat ten uzak sis tem le rin kı ya met ön ce sin de, in -

san la rı Al lah'ın yo lun dan sap tı ra cak bü yük fit ne ler mey da na ge ti -

re ce ği an la şıl mak ta dır. 

� Ha ram ve he lal fi il le ri Al lah Ku ran'da ek sik siz ola rak bil -

dir miş ken, di nde as lın da ol ma yan ku ral la rın ve hü küm le rin or ta -

ya çık ma sı bir kı ya met ala me ti dir:

� Ahir Za man'da alim ola rak ka bul edi len ba zı in san la rın

ger çek te iki yüz lü ve sah te kar ol duk la rı nı, Pey gam be ri miz Hz.

Mu ham med (sav) şöy le ha ber ver miş tir: 
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Bun dan son ra bir ta kım, Ku ran oku yan fa kat 
oku duk la rı dil le rin de ka lan, kalp le ri ne in me yen

in san la rın tü re ye ce ği bir za man ge le cek tir.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 61

Kı ya me te ya kın ka ran lık ge ce le rin par ça la rı gi bi ka rı -
şık lık lar ola cak tır. Bu ka rı şık lık lar için de ki şi mü min

ola rak sa bah la yıp ka fir ola rak ak şam la ya cak, mü min
ola rak ak şam la yıp ka fir ola rak sa bah la ya cak tır.

Ramuz-El Ehadis, 121/5

Kı ya met önü sı ra ka ran lık ge ce ler gi bi fit ne ler var dır.

Kur'an ve Sünnette Kiyamet ve Ahiret, s. 155 

Ha ram olan şey le rin he lal sa yıl ma sı… kı ya met 
ala met le rin den dir.

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454



� İs lam'ın ku ral la rı na ge re ken say gı ve öze ni gös ter me yen,

di ni, ken di men fa at le ri doğ rul tu sun da araç ola rak kul lan mak tan

çe kin me yen in san la rın du ru mu da şu şe kil de an la tıl mış tır:

Kıyamet Alametleri

88

Ahir Za man'da kurt oku yu cu lar ola cak. Kim o 
za ma na ye ti şir se, şer le rin den Al lah'a sı ğın sın. On lar

çok kok muş in san lar dır. Ri ya kar lık (iki yüz lü lük) ha kim
ola cak, ri ya (iki yüz lü lük) ve gös te riş ten uta nıl ma ya cak.

Alim ler il mi sırf pa ra ka zan mak için öğ ren di ğin de…
di ni dün ya lık kar şı lı ğın da sat tık la rın da… hük mü 

sat tık la rın da… kı ya met yak laş mış ola cak tır.

Ahir Za man'da öy le adam lar çı ka cak ki, din le ri ni
dün ya men fa at le ri kar şı lı ğın da sa ta cak lar dır. 
Bun lar yu mu şak gö rün mek için ko yun pos tu na 

bü rü ne cek ler, dil le ri şe ker den tat lı, fa kat kalp le ri
kurt kal bi gi bi ka tı ola cak tır.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480

Tirmizi, Zühd, 60

Üm me ti min son za man la rın da mes cit le ri ni süs le yip
kalp le ri ni ha rap bı ra kan, el bi se si ni sa kı nıp ko ru du ğu

ka dar di ni ni sa kı nıp ko ru ma yan, dün ya iş le ri nin 
yo lun da git me si uğ run da di ni ni va sı ta yap ma ğa 

al dı rış et me yen bir ta kım in san lar tü re ye cek tir.
Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 25



� İyi li ğin tav si ye edil me si ve kö tü lü ğün ön len me si nin

Al lah'ın önem li bir em ri ol du ğu bi lin di ği hal de ya pıl ma ma sı da

kı ya me tin yak laş tı ğı nın bir gös ter ge si dir:

� Sa mi mi Müs lü man la rın gü nah kar la rın bas kı sı al tın da za -

yıf du ru ma düş me le ri nin bir kı ya met ala me ti ol du ğu ha dis te şöy -

le bil di ril miş tir:

� Pey gam be ri mi z (sav)'in ver di ği bir ha ber de Ahir Za -

man'da ger çek mü min le rin ne re dey se yok de ne cek ka dar az sa yı -

da ol ma sı dır:
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İyi lik terk edi lip em re dil me di ğin de, kö tü lük iş le nip
alı ko nul ma dı ğın da… kı ya met yak laş mış ola cak tır. 

Kı ya met yak la şır, ha yır lı iş ler aza lır.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480

Kıyamet Alametleri, s. 264 

(Kı ya me tin bir ala me ti) Mes cit ler içe ri sin de gü nah -
kar la rın ses le ri nin yük sel me si ve gü nah kar la rın di nin
em ret tik le ri ni ye ri ne ge ti ren sa mi mi mü min ler üze ri ne

ga lip ge lip on la ra ta hak küm et me le ri dir.

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 450

İn san la ra bir za man ge lir ki ca mi le rin de top la nıp
na maz kı lar lar. Fa kat ara la rın da mü min bu lun maz.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 17



� Sa mi mi mü min le rin inanç la rı nı sak la ma la rı ve iba det le ri -

ni giz li sür dür me le ri nin ha dis te ki tas vi ri şöy le dir:

� Ca mi ve mes cit le rin sa de ce yol ola rak kul la nı lan me kan la -

ra dö nüş me si nin bir işa ret ol du ğu aşa ğı da ki ha dis te ha ber ve ril -

mek te dir:

� Ahir Za man'da Ku ran'ı Al lah'ın rı za sı nı ka zan mak için

de ğil de ka zanç el de et mek için oku yan in san la rın da or ta ya çı ka -

ca ğı ha dis te şöy le di le ge ti ril miş tir:

Bu gün si zin ara nız da mü na fık la rın giz li ya şa dık la rı
gi bi bir za man ge lir ki mü min olan lar da 

di ğer le ri nin ara sın da giz li ola rak di ni ha yat la rı nı 
sür dür me ye ça lı şır lar.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 9

Mes cit ler na maz kı lın ma yıp ge lip ge çi len bir yol ha li ne
gel di ği… bir za man gel me dik çe kı ya met kop maz.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 87

Kim Ku ran okur sa (mü ka fa tı nı) Al lah'tan is te sin. 
Zi ra son za man lar da Ku ran oku yup (mü ka fa tı nı) 
in san lar dan is te yen bir ta kım in san lar tü re ye cek tir.

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 9



� Ku ran'ın sa de ce haz al mak için ade ta bir şar kı gi bi okun -

ma sı (Allah'ı ve Kuran'ı tenzih ederiz) da bir işa ret tir:

�Müs lü man ola rak ta nı nan ba zı şa hıs la rın çar pık bir ka der

an la yı şı na sa hip ol ma la rı, ba zı la rı nın da yıl dız la rın ge le ce ğe da ir

ha ber ver di ği ne inan ma la rı Ahir Za man'ın gös ter ge le rin den dir:
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Ku ran-ı Ke rim'in şar kı söy ler ce si ne oku nup haz 
du yul du ğu, hat ta ki şi alim ol ma dı ğı hal de bu 
oku yu şun dan do la yı iti bar gör dü ğü za man…

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 31

Ahir za man da üm me tim hak kın da en çok en di şe 
duy du ğum: yıl dız la ra (inan mak), ka de ri ya lan la mak…

Ramuz-El Ehadis, 1/1540

Yıl dız lar la ge le ce ğe da ir ha -
ber ler al ma ya ça lış mak da
kı ya met ala me ti ola rak ha -
dis ler de ha ber ve ril miş tir.



Kıyamet Alametleri
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Yeni Mesaj, 1 Kasım 1999

Yeni Şafak, 3 Aralık 1999

Star, 20 Ağustos 1999

Ortadoğu, 21 Temmuz 2001

Al lah'ın ayet ler de ke sin ola rak ha ram kıl dı ğı fa iz gün lük ya şa mın bir par ça sı ha li ne gelmiştir.

� Fa izin, Al lah'ın ha ram kıl dı ğı bir fi il ol ma sı na rağ men ale -

nen uy gu lan ma sı nın bir ala met ol du ğu ha dis te şöy le be lir til miş tir:

� Hac iba de ti nin ya pı lış ama cı nın gez mek, ti ca ret yap mak,

gös te riş yap mak ve ya di len mek ol ma sı Ahir Za man'ın bir di ğer

be lir ti si dir:

İn san lar üze ri ne bir za man ge lir ki zen gin ler te nez -
züh (se ya hat) için, or ta hal li ler ti ca ret için, on la rın
kur ra la rı (alim le ri) ri ya ve gös te riş için, fa kir le ri ise

di len mek için hac eder ler. 
Ramuz-El Ehadis, 503/8

İn san lar üze ri ne öy le bir za man ge lir ki, fa iz ye me yen
adam kal maz. Onu ye me se bi le ken di si ne to zu isa bet eder. 

Kı ya met ala met le rin den dir:.. fa izin aşi kar ol ma sı.
Ramuz-El Ehadis, 448/8

Ramuz-El Ehadis, 360/8, 503/7



Sos yal Bo zul ma
Gü nü müz in san la rı nın kar şı kar şı ya ol du ğu önem li bir so run

top lu mun te me li ni oluş tu ran sos yal ya pı lar da ki bo zul ma dır. Top -

lum sal çö küş de ği şik şe kil ler de ken di ni gös ter mek te dir. Da ğıl mış

ai le ler, bo şan ma lar da ki ar tış ve gay ri meş ru ço cuk lar ai le ku ru -

mun da ki tah ri ba tın do ğal so nu cu dur. Stres, hu zur suz luk, mut -

suz luk, en di şe ve ka os pek çok in sa nın ha ya tı nı ade ta bir ka bu sa

dö nüş tür mek te dir. Ma ne vi boş luk için de ki in san lar bu na lım la rı na

ça re arar ken al kol ve uyuş tu ru cu ba tak lı ğı na düş mek te ve ya ka -

ran lık yol la ra gir mek te dir. Çö züm yo lu kal ma dı ğı nı dü şü nen ba -

zı la rı da in ti ha rı bir kur tu luş zan net mek te dir ler. 

Top lum sal yoz laş ma nın en çar pı cı gös ter ge le rin den bi ri si de

ya sa la ra ay kı rı dav ra nış lar da ki bü yük ar tış tır. Suç oran la rın da ki

ar tış ko nu nun uz man la rı nı da hi hay re te dü şü ren bo yut la ra ulaş -

mış tır. Bir leş miş Mil let ler Ulus la ra ra sı Suç Ön le me Mer ke zi'nin

ha zır la dı ğı "Ev ren sel Suç ve Ada let Ra po ru" tüm dün ya ül ke le ri ni

kap sa yan şu ge nel le me le ri içer mek te dir:

Or ta la ma ola rak, suç oran la rı 1980'ler de ol du ğu gi bi,

1990'lar da da yük sel me ye de vam et mek te dir.

Dün ya nın ne re si olur sa ol sun, beş yıl lık bir pe ri yot ta, bü yük



şe hir le rin sa kin le ri nin üç te iki si

en az bir ke re suç sa yı lan fi il le -

rin he de fi ol mak ta dır.

Ev ren sel ola rak cid di suç la ra

he def ol ma ola sı lı ğı (soy gun,

cin sel suç lar, sal dı rı) beş te bir dir.

Böl ge ay rı mı ol mak sı zın, genç ler ka te go ri sin de ki mül ki ye te

yö ne lik suç lar ve şid det suç la rı nın her iki si de eko no mik

prob lem ler ile il gi li dir.

Son yıl lar da ya sa dı şı uyuş tu ru cu mad de tür le ri sa yı ca art mış

ve ni te lik ola rak da çe şit len miş tir.20

As lın da söz ko nu su olay lar da şa şı la cak bir du rum yok tur.

Böy le bir sos yo lo jik ge liş me nin ne den le ri Ku ran'da ki geç miş top -

lum la rın kıs sa la rın da açık ça an la tıl mak ta dır. Sos yal de je ne ras yon

ve bu na bağ lı ola rak or ta ya çı kan her tür lü so run in san la rın

Al lah'ı ve ya ra tı lış amaç la rı nı unut ma la rı nın, hak din den ve ma -

ne vi de ğer ler den uzak laş ma la rı nın ka çı nıl maz bir so nu cu dur.

Top lum sal bo zul ma nın un sur la rı ay nı za man da Pey gam be ri -

mi z (sav)'in on dört yüz yıl ön ce ha ber ver di ği, gü nü müz de de ek -

sik siz ola rak or ta ya çı kan ge liş me ler dir. Hz. Mu ham med (sav)'in

"in san la rın ih ti laf ve iç ti mai (sos yal) sar sın tı lar için de bu lun -

duk la rı za man" (Ra mu z-El Eha dis, 7/7) ola rak ta nım la dı ğı Ahir Za -

man'ın ilk dev re si ile il gi li ha dis ler şöy le dir:

Kıyamet Alametleri
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"Ahir Za man" ola rak ad lan dı rı lan dö nem,
top lum sal yoz laş ma nın en ile ri bo yut la ra

ulaş tı ğı dö nem dir. Top lu mun te me li ni oluş -
tu ran sos yal ya pı lar da bü yük bir bo zul ma

göz lem len mek te dir. Pey gam be ri mi z (sav)'in
ha dis le rin de bu gün ya şa nan top lum sal çö -

küş le il gi li çok açık işa ret ler yer al mak ta dır.



� Ha dis ler den an la şıl mak ta dır ki, top lum da kö tü in san la rın

ço ğal ma sı, gü ve ni lir ka bul edi len ba zı in san la rın ger çek te ya lan cı,

ya lan cı ola rak ta nı nan ba zı la rı nın da ger çek te gü ve ni lir ki şi ler ol -

ma sı Ahir Za man'ın bir özel li ği dir: 

� Di ni mi zin ku ral la rı na ve ka nun la ra uy gun el de edil miş

ka zanç ile gü ve ni lir in san la rın az bu lu na ca ğı ha dis te şöy le be lir til -

miş tir:

� Ger çek şa hit li ğin giz len me si, ya lan cı şa hit li ğin ve if ti ra nın

ise yay gın laş ma sı bir ala met tir:
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Kö tü le rin ço ğal dık ça ço ğal ma sı, ya lan cı la rın doğ ru
ka bul edi lip doğ ru la rın ya lan cı sa yıl ma sı, ha in le rin

gü ve ni lir, gü ve ni lir kim se le rin ha in sa yıl ma sı… 
kı ya met ala met le rin den dir.

İn san lar üze ri ne al da tı cı se ne ler ge le cek. O se ne ler de…
ha ine iti mat edi le cek, doğ ru ki şi ha in sa yı la cak.

Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 476

Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 92

Dün ya da al çak oğ lu al çak kim se ler in san la rın en 
mut lu su olun ca ya ka dar kı ya met kop ma ya cak tır.

Tirmizi, Fiten, 37

Ahir Za man'da üm me tim içe ri sin de en az bu lu na cak
şey he lal pa ra ve ken di si ne gü ve ni lir ar ka daş tır.

Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/71



Asabi, 10 Ocak 2000

Akit, 4 Nisan 2001
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Akşam, 22 Ocak 2001

Milli Gazete, 13 Haziran 2000

Gaze te ler de yer alan ve top lum da ki ah lak sız lık la rın do la yı sıy la kö tü in san la rın sa yı sı nın
art tı ğı nı ka nıt la yan bu gi bi ha ber ler Ahir Zaman'ın da haber cisidir ler.



� Pek çok toplumda tek üs tün lük kri te ri nin zen gin lik ol ma -

sı, say gı nın ki şi nin zen gin li ği ne en deks li ol ma sı nın bir kı ya met

ala me ti ol du ğu şöy le bil di ril miş tir:  

� İn san lar ara sın da ki sos yal iliş ki le rin bo zul ma sı nın da bir

işa ret ol du ğu ha dis ler de ki tas vir ler den an la şıl mak ta dır:

� So rum lu lu ğun işin eh li ol ma yan la ra ve ril me si nin so nuç -

la rı da aşa ğı da ki ha dis te şöy le vur gu lan mak ta dır:
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

İf ti ra nın yay gın laş ma sı kı ya met ala met le rin den dir. 

Kı ya met ten he men ön ce… ya lan cı şa hit lik yay gın la şır,
hak ka şa hit lik ise giz le nir.

Ramuz-El Ehadis, 1/121

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 450

Zen gi ne iti bar edi lip ken din den da ha üs tün ki şi ler
ona aya ğa kalk tık la rın da ve ona se lam ver dik le rin -

de… kı ya met yak laş mış de mek tir.
Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480-481

Ki şi nin yal nız ta nı dık la rı na se lam ver me si… 
kı ya met ala met le rin den dir.

Se lam hal ka de ğil de özel in san la ra ve ri lin ce ye… 
ka dar kı ya met kop maz.

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 470

Ramuz-El Ehadis, 121/4

İş ehil ol ma ya na ve ri lin ce, ar tık kı ya me ti bek le!

Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201



� Ai le, ak ra ba ve kom şu luk iliş ki le ri nin bo zul ma sı, fert ler

ara sın da ki sos yal ve ma ne vi de ğer le rin kay bol ma sı bu dö ne min

baş ka bir özel li ği dir:

Kıyamet Alametleri
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Posta, 16 Şubat 2001

Türkiye, 24 Mayıs 2001

Ahir Za man'ın en önem li özel lik le rin -
den bi ri de in san lar ara sın da sev gi
ve say gı nın kal ma ma sı dır. So kak ta
ye re yı ğıl mış has ta bir ki şi ye kim se -
nin yar dım et me me si gü nü müz de sık
rast la nı la bi len bir du rum dur.

Kişinin annesine isyan etmesi, babasına sıkıntı vermesi… 

Kıyametten hemen önce… akraba ile ilişkiler kesilir.
(Tirmizi, Fiten, 38)

(Ramuz-El Ehadis, 448/7)

Komşular arasında geçimsizliğin yaygın hale gelmesi 
kıyamet alametlerindendir. 

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 86)



� Genç le rin si nir li ol ma la rı, ço cuk lar ile ye tiş kin in san lar

ara sın da ki sev gi ve say gı iliş ki le ri nin bo zul ma sı ha dis ler de şöy le

an la tıl mış tır: 

� Ha dis ler gös ter mek te dir ki, ai le ku ru mun da ki bo zul ma ya

bağ lı ola rak bo şan ma la rın ve ev li lik dı şı ço cuk la rın ço ğal ma sı

Ahir Za man top lum la rı nın bir ni te li ği dir.
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Milli Gazete, 5 Ocak 2001 Sabah, 23 Mart 2001
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Akit, 19 Ekim 2000

Son dönemdeki ahlaki çöküşü belgeleyen küpürler.

Bü yük ler kü çük le re mer ha met et me dik le rin de, kü çük ler
de bü yük le ri ne say gı gös ter me dik le rin de… ço cuk öf ke li

ol du ğun da… kı ya met yak laş mış ola cak tır. 

(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)



� Ma ter ya list fel se fe ve dün ya gö rüş le ri nin et ki siy le in san -

la rın ahi re ti unut ma la rı, dün ya ya bü yük bir hırs la bağ lan ma la rı

kı ya met ön ce sin de ki dö ne min bir vas fı dır:

Kıyamet Alametleri
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Kı ya met yak la şın ca… gay ri meş ru ço cuk lar ço ğa lır.

Bo şan ma la rın ço ğal ma sı… kı ya met ala met le rin den dir.

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 455

(Ramuz-El Ehadis, 33/7)

Akit, 16 Şubat 2001

Aile ya pı sın da ki bo zul -
ma, in san lar ara sın da -
ki ile ti şim siz lik, iliş ki le -
rin sev gi ve say gı ya
de ğil de çı ka ra ayar lı
ol ma sı, yal nız in san la -
rın art ma sı gi bi so run -
lar Ahir Za man top -
lum la rı nın or tak özel -
lik le rin den dir. Ha dis -
ler de ha ber ve ri len bu
bo zul ma lar kı ya me tin
yak laş tı ğı nın an la şıl -
ma sı ve Al lah'a yö ne -
lip dö nül me si için bi -
rer ib ret ve si le si dir. 

Kı ya met yak laş tı. Hal bu ki in san lar dün ya ya 
kar şı an cak hırs la rı nı art tı rı yor lar, Al lah'tan da

uzak la şı yor lar. 

İn san lar da cim ri lik ve hırs ar ta cak.

(Müslim, İmare, 176; İbni Mace, Fiten, 24)

(Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/57)



� Bir bir le ri ne ka ba söv gü ve kü für ler le hi tap eden in san la -

rın du ru mu ha dis te şöy le ifa de edil miş tir: 

� Bu dö ne min baş ka bir özel li ği de de di ko du ve ala yın bü -

yük rağ bet gör me si dir:

� Dal ka vuk la rın top lum için de iti bar gör me le ri de şöy le ha -

ber ve ril miş tir:

Son za man lar da tü re yen, bir bir le riy le kar şı laş tık la rı
za man se lam la rı la net leş me den iba ret olan sar hoş

ve asi bir ne sil (or ta ya çık ma dık ça)… 

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 54)

De di ko du cu la rın, gıy bet çi le rin ve alay cı la rın
art ma sı kı ya met ala met le rin den dir.

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93)

Sı ğır la rın dil le riy le ya la ya rak ye di ği gi bi, dil le riy le
ge çim le ri ni te min eden birta kım in san lar or ta ya 

çık ma dık ça kı ya met kop maz. 

Kı ya met yak la şın ca… o dev rin en iti bar lı la rı 
yal tak lık ve dal ka vuk luk ya pan lar dır. 

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 97)

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 101)

Bazı dedikodu
dergileri



� Ahir Za man'da sık kar şı la şı lan bir du rum da ti ca ret ha ya -

tın da sah te kar lı ğın ve rüş ve tin ola ğan ha le gel me si dir:

� Pey gam be ri miz (sav) Ahir Za man'da ci na yet le rin ar tı şı nı

şöy le bil dir miş tir:  

Güneş, 22 Ocak 2000

Milli Gazete, 30 Temmuz 2001

Rüş vet le rin alın ma sı… kı ya met ala met le rin den dir. 

Kı ya met yak la şın ca… öl çü ve tar tı lar da hi le ya pı lır. 
(Ramuz-El Ehadis, 33/7)

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

Ci na yet ler art ma dık ça… kı ya met kop maz.
(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

Asabi, 16 Mayıs 2001
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Yeni Mesaj, 17 Haziran 2001
Hürriyet, 27 Mart 2001

Hürriyet, 21 Haziran 2001

Cinayetlerdeki dikkat çekici artış da hadislerde haber verilen alametlerdendir.



Bi lim ve Tek no lo ji
Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (sav) bi lin di ği gi bi, gü nü -

müz den on dört yüz yıl ön ce ya şa mış tır. Ta ri hi kay nak lar Arap

top lu mu nun, Ku ran'ın teb liğ edil di ği dö nem de, ev ren ve do ğa

üze ri ne her han gi bir in ce le me ya pa bi le cek tek no lo ji ye sa hip ol ma -

dı ğı nı gös ter mek te dir. Bu tes pit şu an la ma gel mek te dir ki, Pey -

gam be ri mi z (sav)'in ya şa dı ğı dö nem ile gü nü mü zün bi lim ve tek -

no lo ji dü ze yi ara sın da kı yas ka bul et mez bir fark lı lık var dır. As -

lın da bu ay rı lık 20. yüz yı lın ba şı ile 21. yüz yı lın ba şı ara sın da bi le

ol duk ça bü yük tür. Bun dan bir kaç on se ne ön ce isim le ri bi le te laf -

fuz edil me yen ba zı tek no lo jik ye ni lik le rin bu gü nün vaz ge çil mez

un sur la rı ol ma sı bu na can lı bir de lil dir. 

Bu de va sa fark lı lık la ra rağ men Pey gam be ri miz (sav) 7. yüz -

yıl da, ge le ce ğe yö ne lik ba zı ha ber ler ver miş tir. İler le yen say fa lar -

da da Ahir Za man'da ki bi lim ve tek no lo ji or ta mı nı tas vir eden söz

ko nu su ha dis ler in ce le ne cek, Pey gam be ri mi z (sav)'in on dört yüz -

yıl ön ce ver di ği ha ber le rin gü nü müz de ay nı şe kil de ger çek leş ti ği

göz ler önü ne se ri le cek tir.

Tıp Tek no lo ji si:

Uzun ya şa mak çağ lar bo yun ca in san la rın bel li baş lı he def le ri

ara sın da yer al mış tır. Bu uğur da bü yük bir ça ba har can mış tır. Ko -

nuy la il gi li ola rak, Hz. Mu ham med (sav) de Ahir Za man'da ki ge -

liş me le ri ha ber ver di ği bir ha di sin de şun la rı söy le miş tir:
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Onun za ma nın da… ömür ler uza ya cak tır.  

(El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 43)



Pey gam be ri mi z (sav)'in ver di ği bu ha be rin üze rin den on dört

asır geç miş tir. Ka yıt lar ge çen bu za man ara lı ğın da, or ta la ma ya şam

sü re si nin için de bu lun du ğu muz çağ da di ğer tüm dö nem ler den da -

ha faz la ol du ğu nu açık ça or ta ya koy mak ta dır. Hat ta 20. yüz yı lın

baş la rı ile son la rı ara sın da da hi bü yük bir fark var dır. Ör ne ğin 1995

yı lın da doğ muş olan bir ço cu ğun 1900'ler de doğ muş bi ri si ne gö re

or ta la ma 35 yıl da ha uzun ya şa ya ca ğı tah min edil mek te dir.21 Bu ko -

nu da ki çar pı cı bir baş ka ör nek de geç miş te 100 se ne den faz la ya şa -

yan in san la rın ol duk ça na dir, gü nü müz de ise çok sa yı da ol ma sı dır.

Bir leş miş Mil let ler Nü fus De part ma nı kay nak la rı na gö re, son

bir kaç yıl da dün ya nü fu su yük sek ölüm oran la rın dan dü şük ölüm

oran la rı na doğ ru di kka te de ğer bir ge çiş dev re sin de dir. De mog ra -
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Sabah, 10 Şubat 2001

Hürriyet, 4 Kasım 1999

Bu kü pür ler de yer alan bi lim sel ge -
liş me le ri Pey gam ber Efen di miz

(sav) 1400 yıl ön ce sin de Ahir Za -
man ala me ti ola rak ha ber ver miş tir.



fik dev rim ola rak ni te le nen bu ge liş me nin mer ke zin de de yaş lı la rın

sa yı ca ve oran ca ar tı şı yer al mak ta dır. Böy le si ne hız lı ve ge niş öl -

çek li bir ge liş me nin uy gar lık ta ri hi nin hiç bir dö ne min de gö rül me -

di ği de ay nı kay nak ta vur gu lan mak ta dır.22

Şüp he siz ya şam sü re sin de ki bu ar tış se bep siz de ğil dir. Tıp

tek no lo ji si nin iler le me si ne bağ lı ola rak sağ lık hiz met le rin de ki ge -

liş me in san la rın böy le bir ni me te ka vuş ma sı na ola nak sağ la mış tır.

Bun la ra ek ola rak, ge ne tik bi li min de ki ge liş me ler ve ha len bü yük

bir hız la iler le mek te olan İn san Ge no mu Pro je si sağ lık ala nın da

yep ye ni bir dö nem baş lat mak üze re dir. Bu iler le me ler geç miş za -

man lar da ya şa yan in san la rın ha yal bi le ede me ye ce ği bir bo yut ta -

dır. Tüm bu ge liş me le re da ya na rak şu nu söy le mek müm kün dür:

Ya şa dı ğı mız ça ğın in san la rı yu ka rı da ki ha di sin ha ber ver di ği

uzun ve sağ lık lı ha yat stan dar dı nı ya ka la mış lar dır.

Eği tim:

20. ve 21. yüz yı lı geç miş yüz yıl lar dan ayı ran önem li bir özel -

lik de okur ya zar lık oran la rın da kay de di len iler le me dir. Geç miş

dö nem ler de okur ya zar lık top lu mun be lir li bir ke si mi nin sa hip ol -

du ğu bir im ti yaz sta tü sün de kal mış tır. 20. yüz yı lın son la rı na doğ -

ru ise baş ta UNES CO ol mak üze re, hü kü met ler ve si vil top lum ör -

güt le ri dün ya ge ne lin de kam pan ya lar dü zen le miş ler dir. Bu eği -

tim se fer ber li ği, tek no lo jik ye ni lik le rin de in san lı ğın hiz me tin de

kul la nıl ma sıy la bir lik te gü nü müz de mey ve le ri ni ver mek te dir.

UNES CO'nun 1997 yı lın da ya yın la nan ra po ru na gö re, dün ya nü -

fu su nun %77.4'ü okur -ya zar ko nu mun da dır.23

Bu ra kam kuş ku suz, ge çen on dört yüz yıl için de ki en yük sek

oran dır. Ay nı za man da da Pey gam be ri mi z (sav)'in ha dis le rin de

ha ber ver di ği Ahir Za man top lum la rı nın bir ni te li ği dir:
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İn şa at Tek no lo ji si:

Pey gam be ri mi z (sav)'in ha ber ver di ği, için de bu lun du ğu muz

dö ne min ile ri tek no lo jik ko şul la rı nı tas vir eden bir işa ret de yük -

sek bi na la rın in şa edil me si dir.
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Tek no lo jik im kan lar dan fay da la nı la rak
yü rü tü len ça lış ma lar ile okur-ya zar ora nı
gü nü müz de %80'le re ulaş mış tır.

Kı ya me tin yak laş ma sı na doğ ru… okur ya zar ço ğa lır.  

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 93; Ramuz-El Ehadis, 1/121)

Yük sek yük sek bi na lar in şa edil me dik çe… kı ya met kop maz.

Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met 
kop ma ya cak tır… Yük sek bi na lar yap ma da in san lar

bir bir le riy le ya rı şa cak.

(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

(Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)



Mi mar lık ve mü hen dis lik ta ri hi ne bak tı ğı mız da gö rü rüz ki,

yük sek kat lı bi na lar 19. yüz yı lın son la rın da in şa edil me ye baş lan -

mış tır. Tek no lo ji nin iler le me si, çe li ğin yay gın laş ma sı ve elekt rik li

asan sör le rin kul la nıl ma sı gök de len ola rak ta bir edi len ya pı la rın

in şa atı na hız ka zan dır mış tır. Gök de len ler 20. ve 21. yüz yıl mi ma -

ri si nin önem li bir par ça sı ol muş, gü nü müz de de bi rer pres tij sem -

bo lü ha li ne gel miş tir. Ha dis te be lir ti len, in san la rın yük sek bi na lar

yap ma ya rı şı da ül ke le rin da ha yük sek gök de len ler ya pa bil mek

için bü yük bir re ka bet ve ya rış içe ri si ne gir me le riy le tam ola rak

ger çek leş miş tir.
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Yük sek bi na lar ve in şa at tek no lo ji sin de ki ya rış, için de bu lun du ğu muz 
dö ne mi tas vir eden ha dis ler de 14 asır ön ce haber veril miş tir.



Ula şım Tek no lo ji si:

Ta rih bo yun ca ulus la rın zen gin lik le ri ve güç le ri, sa hip ol duk -

la rı ula şım tek nik le ri ile doğ ru dan doğ ru ya bağ lan tı lı ol muş tur.

Et ki li ula şım sis tem le ri ni ku ran top lum lar kal kın ma atı lım la rı nı

ger çek leş tir miş ler dir. 

Pey gam be ri miz (sav) de Ahir Za man'ın özel lik le ri ni an la tır -

ken, ula şı mın ge li şe ce ği ni şöy le ifa de et miş tir:

Yu ka rı da ki ha di sin son bö lü mün de ki me saj ol duk ça açık tır.

Ahir Za man'da ye ni araç lar la uzak me sa fe le rin kı sa ha le ge le ce ği

Şu ha di se ler mey da na gel me dik çe kı ya met 
kop ma ya cak tır… Za man kı sa la cak ve va sı ta lar la

me sa fe ler kı sa la cak.

(Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)

20. ve 21.
yüz yılda tek no -

lo ji  oldukça yüksek
bir seviyeye ulaşmıştır.

Özellikle ulaşım teknolojisi, mi -
mar lık ve diğer mü hen dis lik kollarında
mü kem mel so nuç la ra ula şıl mış tır.

Sesten 7 kat hızlı gidebilen
hipersonik jetler



bil di ril miş tir. Ya şa dı ğı mız yüz yı lın ses -

ten hız lı uçak la rı, tren le ri ve di ğer ge liş miş

ula şım araç la rıy la, es ki dö nem ler de ay lar

sü ren yol cu luk lar şim di bir kaç sa at için -

de, üs te lik çok da ha gü ven li, ra hat ve kon for lu bir bi çim de ya pı la bil -

mek te dir. Ha di sin işa re ti de bu şe kil de ger çek leş mek te dir.

Gü nü mü zün ile ri tek no lo ji ürü nü ula şım araç la rı na Al lah Ku -

ran'da şu şe kil de işa ret et miş tir:

On la ra bin me niz ve süs için at la rı, ka tır la rı ve mer kep le ri (ya -

rat tı). Ve da ha siz le rin bil me di ği niz ne le ri ya rat mak ta dır.

(Nahl Su re si, 8)

Yu ka rı da ver di ği miz ha di sin bi rin ci bö lü mün de ki "za man kı sa la -

cak" ifa de si ne de bu de ğer len dir me ışı ğın da bak mak ye rin de ola cak -

tır. Açık tır ki, Pey gam be ri miz (sav) Ahir Za man'da iş le rin di ğer dö -

nem le re oran la da ha kı sa za man di lim le rin de ta mam la na ca ğı nı bu şe -

kil de ifa de et miş tir. Ger çek ten de bi li min iler le me si her işin çok da ha

kı sa sü re ler de ya pıl ma sı na ve çok da ha mü kem mel so nuç lar el de edil -

me si ne im kan ta nı mak ta dır. Ben zer baş ka bir ha dis de bu gö rü şü mü -

zü doğ ru la mak ta dır:



Ör ne ğin asır lar ön ce kı ta lar ara sın da haf ta lar alan ha ber leş me

şu an da in ter net ve ile ti şim tek no lo ji le riy le sa ni ye ler içe ri sin de ta -

mam lan mak ta dır. Geç mi şin ker van la rı ile ay lar sü ren se ya hat ler

so nu cu ula şı la bi len eş ya la rı, gü nü müz de anın da te min et mek

müm kün dür. Çok de ğil, da ha bir kaç yüz yıl ön ce tek bir ki ta bın ya -

zıl ma sı için ge çen sü re de bu gün mil yar lar ca ki tap ba sı la bil mek te -

dir. Te miz lik, ye mek pi şir me, ço cuk ba kı mı gi bi gün de lik iş ler,

"teknolojik " alet le rin yar dı mıy la va kit al mak tan çık mış tır.
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Za man kı sa lıp se ne ay, ay haf ta, haf ta gün,
gün sa at, sa at de ateş tu tuş tu ra cak ka dar az

bir za man ol ma dık ça kı ya met kop maz. 

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 95)

Hürriyet, 9 Ekim 1999

Hürriyet, 3 Mayıs 2001

Her işin da ha kı sa sü re de ya pıl ma sı nı
sağ la yan ba zı tek no lo jik alet ler.



Bu ör nek ler ra hat lık la ço ğal tı la bi lir. El bet te bu ra da üze rin de

du rul ma sı ge re ken Pey gam be ri mi z (sav)'in 7. yüz yıl da ha ber ver -

di ği kı ya met işa ret le ri nin gü nü müz de ay nen ger çek leş me si dir.

Ha dis ler de bil di ri len di ğer bir ala met olan Ahir Za man'da "ti -

ca re tin yay gın laş ma sı" (Ölüm Kı ya met ve Di ri liş, s. 473) da ula şım -

da ki iler le me le re pa ra lel ola rak tam an la mıy la ger çek leş miş du -

rum da dır. Ge liş miş ula şım araç la rı tüm dün ya ül ke le ri nin ken di

ara la rın da yo ğun ti ca ri iliş ki ler kur ma la rı na or tam ha zır la mış tır.

Ha ber leş me Tek no lo ji si:

Pey gam be ri mi z (sav)'in ver di ği ha ber ler ara sın da ol duk ça

dik kat çe ken bir bil gi de gü nü mü zün ile ti şim tek no lo ji si ne işa ret

eden ha dis ler dir. Mu ci ze ni te li ği ne sa hip bu ha ber ler den bi ri si

şöy le dir: 

Bu ha dis dik kat li bir şe kil -

de de ğer len di ril di ğin de, için de

giz le nen ha ki kat ler an la şı la bi -

lir. Kam çı bi lin di ği gi bi, es ki

çağ lar da özel lik le at, de ve gi bi

bi nek hay van la rı nı sü rer ken

yay gın ola rak kul la nıl mış bir araç tır; ha di s in ce len di ğin de Pey -

gam be ri mi z (sav)'in bir ben zet me yap tı ğı or ta ya çık mak ta dır.

Gü nü müz de ya şa yan in san la ra yö ne lik şöy le bir so ru ha zır -

la ya lım: "Kam çı nın şek li ne ben ze te bi le ce ği miz ve ko nu şan nes ne

ne dir?" 
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Ki şi ye kam çı sı nın ucu ko nuş ma dık ça…
kı ya met kop maz.  

(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471)



Bu so ru nun en man tık lı ce va bı tel siz, cep te le fo nu ve ya ben -

ze ri ile ti şim araç la rı ola cak tır. 

Cep te le fo nu ve ya uy du te le fo nu gi bi kab lo suz ile ti şim araç -

la rı nın çok kı sa bir geç mi şi ol du ğu nu göz önün de bu lun du rur sak,

Pey gam be r Efen di mi zin 1400 yıl ön ce yap tı ğı tas vi rin de ne ka dar

hik met li ol du ğu an la şı la cak tır. 

Kı ya met ön ce si za man di li mi nin için de bu lun du ğu mu za da -

ir bir ha ber da ha böy le ce te cel li et miş tir.

Pey gam be ri mi z (sav)'e ait baş ka bir ri va yet te de ha ber leş me

tek no lo ji si nin ge li şi mi ne şöy le işa ret edil mek te dir: 

Ha dis te ki me saj ol duk ça açık tır: Ki şi nin ken di se si ni duy ma -

sı nın Ahir Za man'ın bir özel li ği ol du ğu be lir til mek te dir. Şüp he siz

in sa nın ken di se si ni işi te bil me si için ön ce lik le se si ni ka yıt et me si

ve son ra da din le me si ge rek mek te dir. Ses ka yıt ve rep ro dük si yon

tek no lo ji si de 20. yüz yı lın bir ürü nü dür; bu ge liş me bi lim sel bir
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Tek bir tuş ile bin ler ce ki lo -
met re öte ye se si ve gö rün -
tü yü ta şı yan tek no lo ji ri va -
yet ler le şa şır tı cı bir şe kil de
paralellik göstermektedir.

Ki şi ye (ken di) se si ko nuş ma dık ça… kı ya met kop maz.

(Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 471)



dö nüm nok ta sı ol muş, ha ber leş me ve med ya sek tör le ri nin doğ ma -

sı na yol aç mış tır. Ses kay dı özel lik le bil gi sa yar ve la zer tek no lo ji -

le rin de ki son ge liş me ler le mü kem me le ulaş mış du rum da dır.

Kı sa ca sı, gü nü mü zün elekt ro nik alet le ri, mik ro fon la rı ve ho -

par lör le ri se sin kay de dil me si ve din len me si ne im kan sağ la mak ta

ve biz le re yu ka rı da ki ha di sin ver di ği ha be rin te cel li et ti ği ni gös -

ter mek te dir.

Ahir Za man'ı tas vir eden ha dis ler de ki ha ber leş me tek no lo ji si -

ne işa ret eden ha ber ler yu ka rı da ki ler le sı nır lı de ğil dir. Ko nuy la il gi -

li di ğer ha dis ler de de ol duk ça dik kat çe ki ci işa ret ler yer al mak ta dır:

Yu ka rı da ki ha dis ler de be lir ti len "el"in me ca zi bir an la mı ol -

du ğu açık tır. 
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14 asır ön ce, "ki şi ye ken di se si nin ko nuş ma sı" ola rak ta rif edi len ses kay dı
ve se sin din len me si ne im kan ta nı yan tek no lo ji ha dis ler de ha ber ve ri len 
ala met ler den bi ri dir. 

O gü nün ala me ti se ma da (gök yü zün de) uza tıl mış ve
in san la rın ken di si ne ba kıp dur du ğu bir el'dir. 

O gü nün ala me ti: Se ma dan (gök yü zün den) bir el
uza na cak ve in san lar ona ba ka cak ve gö re cek ler dir.

(El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53)

(Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 6)9



İn san la rın bak tık la rın da gö re bi le cek -

le ri bir nes ne geç miş dö nem ler için faz la

bir an lam ta şı ma mak ta dır. An cak bu gü -

nün dün ya sı nın vaz ge çil mez bir par ça sı olan te le viz yon, ka -

me ra ve bil gi sa yar gi bi ci haz lar ha dis ler de ta rif edi len ola ya tam

ola rak açık lık ge tir mek te dir. Ya ni bu ha dis te ge çen "el" ifa de si,

güç an la mın da kul la nıl mış tır. Ve gök ten dal ga lar ha lin de ge len

gö rün tü le re ya ni te le viz yo na işa ret et ti ği an la şıl mak ta dır. 

Ko nuy la il gi li di ğer ri va yet ler de ol duk ça il gi çe ki ci dir:
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Son yıl lar da keş fe di len tüm ile ti şim araç la rı
Ahir Za man'da ya şa dı ğı mız ger çe ği ni bir kez
da ha ak la ge tir mek te dir.

Se ma dan (gök yü zün den) bir ses onu is miy le ça ğı ra -
cak ve do ğu da, ba tı da… olan bi le bu se si du ya cak…

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 54-55

Bu ses bü tün yer yü zü ne ya yı la cak tır, her ka vim
ken di di lin den du ya cak tır.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 51



Bu ha dis ler bü tün yer yü zün de du yu la cak ve her top lu mun

ken di li san la rın da işi te cek le ri bir ses ten bah set mek te dir; bu şe kil -

de rad yo, te le viz yon ve ben ze ri ha ber leş me va sı ta la rı na işa ret

edil di ği açık tır. Da ha yüz yıl ön ce ha yal edi le me yen bir ge liş me yi

Pey gam be ri mi z (sav)'in 1400 se ne ön ce ha ber ver me si de bir mu -

ci ze  dir.

Be di üz za man Sa id Nur si de sö zü edi len ha dis le ri yo rum la -

mış; bun la rın rad yo, te le fon gi bi ha ber leş me va sı ta la rı nı mu ci ze vi

bir şe kil de ha ber ver di ği ni be lirt miş tir.24
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Uy du lar ile her tür lü ya yın, anın da is te ni len ye re ulaş tı rı la bil mek te dir.
Bu ola ğa nüs tü olay da Pey gam ber Efen di mi zin 1400 yıl ön ce den bil dir -
di ği ala met ler den dir.

Se ma dan (gök yü zün den) bir ses ki her kes bu nu
ken di li sa nın da işi tir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 37



Görüntülü telefonlar, televizyonlar, uydu ve internet tekno-

lojisi gibi gelişmeler hakkındaki hadislerden bir diğeri de şu şekil-

dedir:

Hadiste ahir zamanda yaşanacak teknolojik gelişmelere ve

görüntü aktarım sistemlerine dikkat çekilmiştir. Görüntülü tele-

fonlar, televizyonlar, uydu ve diğer haberleşme sistemleri vesile-

siyle insanlar artık dünyanın herhangi bir yerinde bulunan dost-

ları ile kolayca görüşebilmektedirler. Peygamberimiz (sav) bu tek-

nolojik gelişmeyi 1400 yıl önce bizlere haber vermiştir.

Bu dönemde yönetici konumunda olan kişiler haberleşmeyi

ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi ellerindeki avuç içi

bilgisayarlar ve bilgisayarlı telefonlarla gerçekleştireceklerdir:
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Hz. Mehdi (as)’ın zamanında, doğudaki bir Müslüman
batıdaki Müslüman kardeşini görebilecek, batıdaki de

doğudakini görebilecek. 
(Bihar-ül Envar, cilt: 52, s. 391)

İşler ehline [Hz. Mehdi’ (as)ye] emanet edildiğinde 
Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü 
yükseltecek, en yüksek yerleri de alçaltacak. Öyle ki,
tüm dünyayı avucunun içini gördüğü gibi görecek. 
İçinizden hanginizin avucunun içinde bir saç teli 

olsa onu göremez?
(Bihar-ül Envar, 5. cilt, s. 328)



Hadiste Hz Mehdi (as) döneminde yönetici konumunda olan

kişilerin haberleşmek, bilgi almak ya da bilmedikleri konuları

araştırıp öğrenmek amacıyla avuç içi bilgisayarlardan ve bilgisa-

yarlı telefonlardan yararlanacaklarına dikkat çekilmiştir. Bu kutlu

dönemde teknolojinin en üst düzeye ulaşacağı, insanların kendile-

rine gelen haberleri ve bilmeyip de öğrenmek istedikleri konuları

ellerindeki avuç içi bilgisayarların ya da bilgisayarlı telefonların

tuşlarına basarak bu teknolojik aletlerin ekranlarından görüp an-

layacakları hadisten anlaşılmaktadır.

Yağmur Bombası

Müslim’in Nüvvas b. Sem’an’dan nakl ettiği bir hadisde şöy-

le varit olmuştur:
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“Göğe emredip yağmur yağdıracak...” 

(Kıyamet alametleri, Baskı 10, s. 219)

İmam Caferi Sadık aleyhisselam’ın oğlu Muhammed’in
nakline göre İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: 

“Kaim Aleyhisselam (Hz. Mehdi (as)) kıyam ettiğinde
her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle

buyuracak. “Senin ahdin elindedir. Anlamadığın bir 
durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan 

eline bak ve elinde yazanı uygula.”... 

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani,
Gaybet-i Numani, s. 381)



Hadiste ahir zamanda istenildiği zaman yağmur yağdırılabi-

lecek yöntemler geliştirileceği bildirilmiştir. Nitekim günümüzde

bu yöntemler kullanılmaktadır. Yağmur bombası veya bulut to-

humlama olarak bilinen bu yöntem şöyle uygulanmaktadır:

“Yağmur bombası, çok soğuk bulutlara, buz kristalleri saça-

rak yağmur ve kar şeklinde yağışın sağlanmasıdır. Çok soğuk bu-

lutlar sıkça görülür. Bunlar 0°C’nin altında veya hatta -40°C’nin

altında bulunan çok küçük su damlacıklarından ibarettir. Böyle

bir buluta buz kristallerinin atılması şartları değiştirir. Kristaller

suya göre daha düşük buhar basıncına sahip olduğu için, su dam-

lacıklarının buharlaşmasına sebep olurlar. Daha sonra bu nem,

buz kristallerinin üzerinde yoğunlaşır. Böylece, buz kristallerinin

büyüklüğü aşağı düşerken sürekli artar. Bu şekildeki bulut to-

humlaması, yüksek seviyelerde buz kristallerinin oluşması ile ta-

bii olarak meydana gelir. Buz kristallerinin buluta düşmesi veya

atmosferdeki buzlaşmış tozların bulunması olayı tamamlar. Sun’i

bulut tohumlaması havadan veya yerden yapılabilir. Bir uçak kul-

lanılarak, bulutların içine katı karbondioksit (kuru buz) tanecikle-

ri saçılır. Sıcaklıkları çok düşük olduğu için bu taneciklerde çok

miktarda buz kristalleri vardır.”

Bu yöntemin günümüzde sık kullanıldığı yerlerden biri Ka-

nada’dır. Konuyla ilgili National Geographic dergisinin internet si-

tesinde şu bilgiler verilmiştir:

“Kansas’ta (ABD) kimi zaman toplanan bulutlar yağmur bek-

lentisi yaratır, ama bir türlü boşalmaz; bunun yerine hasada

zarar veren doluya çevirdiği zamanlar da olur. Batı Kansas

Hava Durumu Modifikasyon Programı bulutları yola getir-

mek için uçaklar gönderir. Kanatlara takılı brülörlerin saldığı

gümüş iyodür dumanı, yükselen havayı, belirli fırtına bulut-
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larını sıfır derece altındaki iç bölüme doğru yöneltir. O yük-

seklikte gümüş iyodür parçacıkları, bulut suyunun etrafında

donabileceği birer çekirdek işlevini görür. Yeterli ağırlığa ula-

şan buz taneleri düşmeye başlar ve iniş sırasında eriyerek

yağmura dönüşür. Kuramsal olarak bakıldığında, bu strateji

sadece yağış miktarını artırmakla kalmaz, nemin bulutlar için-

de yukarıya sürüklenerek dolu haline gelmesini de önler…

Yağmur bombası son 60 yıl içinde geliştirilmiş bir teknoloji-

dir. Günümüzde içlerinde ABD, İsrail, Kanada, Rusya, Tayland,

Fas, Avustralya’nın da olduğu yaklaşık 24 ülke bu yöntemi daha

fazla yağış sağlamak için kullanmaktadır.
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Üstte soldaki resimde uçak kanadına takıl-
mış bulut tohumlama fişekleri, sağda ise 50
gr gümüş iyodür içeren bulut tohumlama
fişekleri görülmektedir. 

Yandaki resimde Kansas’ta uçaktan gümüş
iyodür dumanı püskürterek gerçekleştirilen
bir bulut tohumlama işlemi görülmektedir.
(Kaynak: National Geographic sitesi)



Süt Üretiminde Artış

Peygamber Efendimiz (sav)’in ahir zamana yönelik hadisle-

rinde Deccal’in çıkış alametlerinden biri olduğu belirtilen olaylar-

dan biri de süt üretimindeki artıştır. Yaşadığımız bu dönemde

hayvancılık alanındaki kaydedilen gelişmeler, hadislerde işaret

edilen bu verim artışına sebep olmuştur. (Doğrusunu Allah bilir)

Bu hadis İbnil-Münadi Ali (K.V.) den rivayet etmiştir. Müslim’in

Nüvvas b. Sem’an’dan nakl ettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur:

Günümüzde, kısa bir süre önce kullanılmaya başlanan hay-

van popülasyonuna suni tohumlama uygulanması, embrio trans-

feri ve yüksek verimli hayvanlar ile hayvan kalitesinin artırılması,

Hollanda ve Belçika başta olmak üzere tüm ülkelerde süt üreti-

minde büyük bir artışa sebep olmuştur. Örneğin Hollanda da bir

inekten alınan günlük süt miktarı ortalama 35 lt’ye çıkmıştır. Hat-

ta günlük 53 lt süt veren ineklerin de olduğu bilinmektedir.

Kıyamet Alametleri
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‘’Bir kısım insanlara gelip davet edecek, onlar ona 
inanacaklar... Göğe emredip yağmur yağdıracak... 

Yere emredip ekin bitirecek... Hayvanlarını da 
bollatacak... Memelerini de sütle dolduracak. 

(Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)



Define Dedektörü

Ahir zamanı anlatan deccalin çıkışını ve özelliklerini anlatan

bir hadis-i şerifte de, deccalin bir binanın yanından geçerken bu

binanın altında saklı olan defineyi haber verdiği anlatılmaktadır:

Bilindiği gibi, günümüzde yer altındaki metalleri tespit eden,

değerli ve değerli olmayan metalleri ve metal alaşımlarını birbi-

rinden ayıran dedektörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu de-

dektörler sayesinde, bir binanın, göçüğün ya da toprağın altında

gömülü metal olup olmadığı hemen anlaşılmaktadır. Gömülü

olan altın, gümüş, bakır, bronz gibi metallerin yerlerinin kolaylık-

la tespit edilmesini sağlayan bu dedektörler mühendislikte, inşa-

atta, askeriyede sıkça kullanıldığı gibi, bazı kimseler tarafından da

define dedektörü olarak kullanılmaktadır.

Yukarıdaki hadiste de, define dedektö-

rü gibi bir aletin kullanılmasına işaret edili-

yor olabilir. Bu yolla, yıkılmak üzere olan

binanın altında hazine olduğu tespit edilmiş

ve bu hazine yeryüzüne çıkarılmış olabilir.

(Doğrusunu Allah bilir.)

(Deccal) Yıkılmaya yüz tutmuş bir harabenin yanından
geçerken “Haydi altında saklı olan defineni çıkar!” 
diye emir verecek, anında define meydana çıkacak...”

(Müslim, Nuvvas’dan nakl edilmiştir)
(Kıyamet alametleri, sf 219)



Trol Avcılığı

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde ahir zamanda Deccal’in

“denizin dibine uzanarak, derinlerdeki balıkların tutup çıkaraca-

ğı”na işaret edilmiştir. Günümüzde su ürünleri avcılığında kulla-

nılan “trol ağları”, hadisin işaretiyle tam olarak mutabık görün-

mektedir (en doğrusunu Allah bilir). Trol ağları ile avcılık, pek çok

türün aynı anda avlanıldığı bir avcılık dalı olduğundan “multi av-

cılık” da denilmektedir. Bir sürütme ağı olan trol, dip ve orta su

balıkçılığında kullanılmaktadır. Çelik halatlarla denizin dibini ta-

rayan bu ağlar, önüne çıkan tüm balıkları içine almaktadır.  

Trol ağı, külah biçiminde büyük bir torbaya benzer ve ağzı

yaklaşık 30 metre genişliğindedir. Ağ atılırken ağzı açık tutmak

için her iki yanına tahta levhalar yerleştirilir. “Kapı” denen bu tah-

ta levhalar da çelik kablolarla trol teknesine bağlanır. Deniz dibi-

nin engebeli olmadığı yerlerde dip balıklarını avlamak için genel-

likle dip trolü kullanılır. Trol teknesinden denize bırakılan trol ağı,

tekneyle sürüklenir ve ağ deniz dibini tarayarak yolunun üzerin-

deki balıkları toplar. Ağı sürükleme işi 1,5-3 saat kadar sürer. Son-

ra ağ bir vinç yardımıyla çekilir ve içindeki balıklar tekneye boş-

Kıyamet Alametleri
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Onun (deccalin) akıllara hayret veren işlerinden biri de
şudur: Günde üç defa denize dalacak; ellerinin biri

uzundur. Uzun olan eliyle denizin dibine dayanacak,
diğer eliyle denizin dibine dayanacak diğer elleriyle de-

rinliklerdeki balıklardan istediğini tutup çıkaracak... 

(Ebu Nuaym Hüzeyfe (ra)’dan nakil edilmiştir)
(Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 216)



altılır. Balıklar temizlenip yıkandıktan sonra, teknenin ambarında

buzların arasına gömülerek saklanır. Bazı büyük ve gelişmiş trol

teknelerinde balıklar temizlendikten sonra soğutma aygıtlarında

dondurulur. Bu tür tekneler denizde daha uzun süre kalıp avlan-

maya devam edebilir.  

Güneş Ocaklarının Keşfi

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen yukarıdaki hadisler-

de, deccalin dönemi ile ilgili “avlanan canlının bulunduğu yerde

hemen pişirilip yenebilmesi”ne dikkat çekilmektedir. Tariflerdeki

bir diğer yön de; bu eylemin “Güneşli bir ortam”da gerçekleşme-

sidir. Hadislerdeki bu açıklamalar, günümüz teknolojisi ile kulla-

nılan “güneş ocakları”na  dikkat çekiyor olabilir. (Doğrusunu

Allah bilir.)
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Trol ağları çok çeşitl deniz ürünleri avlanabilmektedir.

(Kıyamet Alametleri,  8. baskı, 
mütercim: Naim Erdoğan, Pamuk Yayıncılık, s. 216)

Havada uçan kuşu tutacak anında Güneş’in altında 
kızartabilecektir.



Günümüzde LPG, doğalgaz, elektrik, odun ve kömürün yeri-

ne alternatif olarak üretilen “güneş ocakları” sayesinde, Güneş’in

altında et gibi yiyeceklerin dahi hemen pişirilip yenmesi mümkün

olmaktadır.

Güneş’ten gelen ısı, resimde görüldüğü gibi iç yüzeyi parlak

plakalar sayesinde ocağa odaklanmaktadır. Ocağın ortasına yerleş-

tirilen yiyecek, yansıtılan Güneş ışınlarından gelen yüksek ısı saye-

sinde pişmektedir. (Emily Krone, “Elburn-made solar ovens give

hope to many Third World”, Daily Herald, 26 Eylül 2004, ss. 1, 3)

Ahir zamanla ilgili bu tarifler, içinde bulunduğumuz döneme

bakan yönleri itibariyle son derece manidardır.

Kıyamet Alametleri
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Duman Bulutları

Peygamberimiz (sav)’ın hadislerinden birinde, deccalin Gü-

neş'i hapsedeceğine işaret edilmiştir. Günümüzde çeşitli teknik
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(Nuaym b. Hammad ve Hakim İbni Mes’uttan (ra) rivayet
edilmiştir)(Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219, 220)

Deccal, “Ben Alemlerin Rabbi’yim... İşte bu Güneş be-
nim iznimle seyr eder, isterseniz onu haps edeyim! diye-
cek. Pekala haps et bakalım diye mükabele edecekler.

Bunun üzerine Güneş’i haps edecek, bir günü bir ay gibi,
bir haftayı da bir sene gibi yapacak.”



yöntemlerle duman bulutları oluşturulabilmekte ve bu bulutlar ve-

silesiyle güneş ışığı engellenebilmektedir. Duman bulutlarının oluş-

masını sağlayan sis bombaları, 1. ve 2. Dünya savaşlarında kullanıl-

mış, tüm gökyüzünü kaplamış, görüşü tamamen kapatmış ve gök-

yüzündeki uçakların ve paraşütlü askerlerin tespit edilmesini en-

gellemiştir. Bu suni oluşum, hadiste işaret edilen güneşin hapsedil-

mesi, yani güneşin ışığının engellenmesi için kullanılacak bir yön-

temdir ve hadisle mutabık görülmektedir. (Doğrusunu Allah bilir)

Arap Topraklarında Nehirlerin Akması

Bu hadis-i şerif, bugün Arabistan yarımadasında özellikle İs-

rail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde suyun bolca kullanılarak

çölde tarım yapılmasına işaret etmektedir.

Kıyamet Alametleri

126

(Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s. 471)

“Arap topraklarında nehirler ve dereler akmadıkça
kıyamet kopmaz."

Suudi Arabistan ve Ürdün’deki tarım
alanına dönüşürülmüş çöller.



Hz. İsa ve Sah te Pey gam ber ler
Ta rih bo yun ca ba zı ya lan cı ve sah te kar la rın pey gam ber lik id -

di asıy la or ta ya çık tık la rı bi li nen bir du rum dur. Bu ne vi sah te kar -

lar çı kar el de et mek için in san la rın te miz inanç la rı nı sö mür müş ve

her tür lü dü zen baz lı ğa baş vur muş lar dır. Ay rı ca ha dis ler de, kı ya -

met ön ce sin de sah te pey gam ber le rin or ta ya çı ka ca ğı na da dik kat

çe kil mek te dir. 

Yu ka rı da ki ha dis biz le re gü nü müz dün ya sın da ki ge liş me le ri

anım sat mak ta dır. Ba zı sah te kar lar Müs lü man la rın ve Hı ris ti yan -

la rın bek len ti le ri ni su is ti mal ede rek pey gam ber lik id di ala rıy la or -

ta ya çık mak ta ve ba zen de bü yük fe la ket le re ne den ol mak ta dır lar. 

Uzmanlar sözde mesih akımlarının 1970'li yıllarda ortaya çık-

maya başladığını, o tarihten bu yana da hızlı bir artış içinde ol-

duklarını ifade etmektedir. 

Ko nuy la il gi li aşa ğı da ki alın tı lar ha fı za la rı mı zı can lan dır ma -

ya yar dım cı ol mak için se çil miş bir kaç ör nek tir:

(Bri tan ni ca An sik lo pe di si'nden) Fe de ral ajan lar ve mez hep

üye le ri ara sın da ki 51 gün lük ger gin lik tra je diy le so nuç lan dı.

Mez he bin Wa co, Te xas ya kın la rın da ki te sis le ri ta ma men yan -

dı. 33 ya şın da ki, "Branch Da vi di ans" ha re ke ti nin li de ri ve söz -

de Me si hi Da vid Ko resh de di ğer 74 ki şiy le bir lik te öl dü.25

(Ti me'dan) Ge çen haf ta İs viç re ve Ka na da'da, söz de Me sih

Luc Jo uret'in ta raf tar la rın dan ve on la rın ço cuk la rın dan olu -
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Her bi ri Al lah'ın Re su lü ol du ğu nu id dia eden otu za
ya kın ya lan cı gön de ril me dik çe kı ya met kop ma ya cak tır.

(Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16)



İçin de bu lun du ğu muz dö nem de ar ka ar ka ya pek çok sah te pey gam ber or ta ya çık -
mış, her bi ri ken di ni me sih ilan et miş tir. Ahir Za man ala met le ri nin art ar da ger çek -
le şi yor ol ma sı  her in sa nın mut la ka dü şün me si ge re ken ola ğa nüs tü bir du rum dur.

Sahte Mesih David
Koresh ve yanan evi

(yanda)

Dünya çapında örgütlenmeye sahip
olan Moon tarikatının kurucusu Sun
Myung tören esnasında. (yukarıda)

Ken di le ri ni Me sih ilan eden ki şi -
le rin ar dın dan bin ler ce in san
ölü me gi de bil mek te dir. Üst te

Ugan da'da bu lu nan top lu me zar
ve sağ da Jim Jo nes ta raf lar -

larının in tiharı görül mek tedir.



şan 53 ki şi öl dü. Bu iki ül ke nin po lis le ri ölüm le rin ne de ni nin

top lu in ti har, top lu kat li am ve ya iki si nin bir ka rı şı mı olup ol -

ma dı ğı nı araş tı rı yor.26

(En car ta An sik lo pe di si'nden) Sun Myung, Mo on Uni fi ca ti on

(Bir leş tir me) Ki li se si'nin ku ru cu su dur. 16 ya şın day ken bir rü -

ya gör dü ğü nü; bu rü ya sın da da İsa Me sih'in, Tan rı nın yer yü -

zün de ki kral lı ğı nı kur mak için, Mo on'un Tan rı ta ra fın dan se -

çil di ği ni ilan et ti ği ni id dia et miş tir. Bu ki li se 1990'la rın or ta la -

rın da 2 mil yon dan faz la üye si ol du ğu nu ve 100'den faz la ül -

ke de ör güt len di ği ni ile ri sür müş tür; gü nü müz de açık ça Mo -

on'u İsa'nın ha le fi ola rak ka bul et mek te dir.27

(The Gu ar di an'dan) En kö tü mez hep kat li amı nın kor kunç de -

li li… Ugan da'da ye ni me zar lar bu lun duk ça, li der le ri ta ra fın -

dan kan dı rı lan fa na tik bir mez he bin 1000'e ya kın ta raf ta rı nın

öl dü ğün den en di şe edi li yor…28

(CNN'den) Öy le bir olay dı ki, yol aç tı ğı şok dal ga la rı dün ya -

nın her ya nı na ya yıl dı: Çağ daş ta ri hin en kö tü top lu in ti ha rı.

Bir mez he bin üye le ri olan 900'den faz la in san Gü ney Ame ri -

ka or man la rın da bu lun du. Ölü ler Jim Jo nes'un ta raf tar la rıy -

dı.29

Gün dem den düş me yen sah te pey gam ber le re Ku ran ayet le -

rin de de dik kat çe kil miş tir. Bu ko nu da ki bir ayet şöy le dir:

Al lah'a kar şı ya lan uy du rup if ti ra dü zen den ve ya ken di si -

ne hiç bir şey vah yo lun ma mış ken "Ba na da vahy gel di"

di yen ve "Al lah'ın in dir di ği nin bir ben ze ri ni de ben in di re -

ce ğim" di yen den da ha za lim kim dir? Sen bu za lim le ri,

ölü mün 'şid det li sar sın tı la rı' sı ra sın da me lek le rin el le ri ni

uza ta rak on la ra: "Can la rı nı zı (bu kıs kıv rak ya ka la nış tan)

çı ka rın, bu gün Al lah'a kar şı hak sız ola nı söy le di ği niz ve
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O'nun ayet le rin den bü yük le ne rek (yüz çe vir me niz) do la yı -

sıy la al çal tı cı bir azab la kar şı lık gö re cek si niz" (de dik le rin -

de) bir gör sen... (Enam Su re si, 93)

Aye tin de va mın da ha ber ve ril di ği gi bi, bu in san lar uy dur -

duk la rı ya la nın kar şı lı ğı nı mut la ka gö re cek ler dir. 

Şüphesiz, tüm düzmece peygamberlerin yalanlarının tümüy-

le ortaya çıkacağı günler yakındır. Çünkü hem Kuran ayetleri hem

de Peygamberimiz (sav)'in hadisleri, yalancıların ardından Hz. İsa

(as)'ın geri dönüşünü de müjdelemiştir.

Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne dönüşünün Kuran'da haber verildi-

ğinden, gerek Müslümanlar gerekse Hıristiyanlar tarafından bü-

yük bir özlemle beklendiğinden bundan önceki bölümlerde söz et-

miştik. Hz. İsa (as)'ın dünyaya tekrar gelişi ile ilgili Peygamberi-

miz (sav)'in de birçok hadisi bulunmaktadır. İslam alimlerinden

Şevkani, Hz. İsa (as)'ın dönüşüne dair 29 hadis olduğunu, bu had-

islerin içerdiği bilgilerin de yanlış olma ihtimalinin bulunmadığı-

nı belirtmiştir. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/338) (Konuyla ilgili daha de-

taylı bilgi için bkz. Harun Yahya, Hz. İsa Ölmedi)  

Sö zü edi len ha dis ler ile biz le re ula şan önem li bir ha ber da -

ha var dır. Hz. İsa (as)'ın dö nü şü Ahir Za man'ın ikin ci dev re si  ve

kı ya me tin bü yük bir ala me ti ola cak tır. Bu ko nu da ki ba zı ha dis -

ler şöy le dir:

Kıyamet Alametleri
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On bü yük ala met vu ku bul ma dık ça kı ya met kop ma -
ya cak tır… İsa bin Mer yem'in çık ma sı…

Sünen-i İbn-i Mace, 10/293



Pey gam be r Efen di miz Hz. İsa (as)'ın gel di ğin de, ya pa cak la rı -
nı da şöy le ifa de et miş tir:
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Ha ya tım elin de olan Al lah'a ye min ede rim ki
Mer yem oğ lu (İsa Aley his se lam)'ın adil bir ha kim

ola rak si zin içi ni ze in me si mu hak kak ya kın dır.

Sahihi Müslim, 6/532

İsa bin Mer yem adil bir ha kim ve ada let li bir
imam (dev let baş ka nı) ola rak in me dik çe kı ya met

kop ma ya cak tır.

Sünen-i İbn-i Mace, 10/340

İsa adil bir imam ve ha kim ola rak 
yer yü zün de kırk yıl ka lır.

Kur'an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s.134

İsa bin Mer yem iner, kırk yıl Al lah'ın ki ta bı ve
be nim sün ne tim le hük me der, ve fat eder.

Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri, s. 92 

İsa bin Mer yem be nim üm me tim için de; ada let li bir
ha kim ve (yö ne tim de) adil bir imam ola cak, ha çı (sa li bi)

kı rıp eze cek (ha ça ta pın ma yı kal dı ra cak) ve do mu zu 
öl dü re cek tir (do muz eti ye me nin ha ram ol du ğu nu 

bil di re cek),… Kap su ile dol du ğu gi bi yer yü zü ba rış la 
do la cak tır. Din bir li ği de ola cak, ar tık Al lah'tan 

baş ka sı na ta pıl ma ya cak tır.
Sünen-i İbn-i Mace, 10/334



Öyle anlaşılmaktadır ki Hz. İsa, gelişiyle birlikte, teslis (üçle-

me), haç, ruhbanlık gibi Hıristiyanlığın da esasında bulunmayan

hurafeleri kaldıracak, bu dini indirildiği ilk haline döndürecektir.

Domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek, insanların Al-

lah'ın bu sınırını korumasını sağlayacaktır. Bu aşamada, üstünde

önemle durulması gereken bir husus bulunmaktadır. Ayet ve ha-

dislerde, Hz. İsa (as)'ın Ahir Zaman'da, yeryüzüne döneceği hiçbir

şüpheye yer verilmeyecek şekilde müjdelenmiştir. Diğer taraftan,

günümüzde bazı Müslümanlar konuyla ilgili apaçık delilleri göz

ardı etmekte bazıları da Hz. İsa (as)'nn Hz. Muhammed (sav)'den

sonra gelmesinin mümkün olmadığını ileri sürmektedir. Böyle bir

düşünceye sahip olan Müslümanların öncelikle konuyla ilgili ayet

ve hadisleri samimi ve ön yargısız olarak incelemeleri yerinde ola-

caktır. İkinci olarak da Hz. Muhammed (sav)'in son peygamber ol-

ması gerçeği ile Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne dönüşü gerçeği arasında

herhangi bir çelişki yoktur. Çünkü Hz. İsa (as) ikinci gelişinde ye-

ni bir din getirmeyecek, Kuran'ın ve Peygamberimiz Hz. Muham-

med (sav)'in tebliğ ettiği hak dinin hükümlerine tabi olacaktır.

Bü yük İs lam alim le rin den İmam Rab ba ni "Hz. İsa (as)'ın Pey -

gam ber Efen di mi z (sav)'in yo lu na ta bi ola ca ğı nı" (Mek tu ba t-ı Rab -

ba ni, 2/1309) be lirt miş ; İmam Ne ve vi "... Hz. Mu ham med (sav)'in

yo lu nu tat bik et mek için ge le ce ği ni" (El Kav lul Muh ta sar Fi Ala ma -

til Meh diy yil Mun ta zar, s. 64) ifa de et miş tir. Bu ko nu da Ka dı İyaz

Kıyamet Alametleri
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O (Hz. İsa (as)) ha çı (salibi) kı ra cak  (haça tapınmayı
kaldıracak), do mu zu öl dü re cek (domuz eti yemenin

haram olduğunu bildirecek), ciz ye yi kal dı ra cak, mal 
(o ka dar) ço ğa la cak ki, kim se onu ka bul et me ye cek tir.

Sünen-i Tirmizi, 4/93; Kur'an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s. 133



da "Hz. İsa (as)'ın İs lam'ın hü küm le riy le hük me de ce ği ni ve hal kın

terk et ti ği di ni uy gu la ma la rı ye ni den can lan dı ra ca ğı nı" (Sü ne n-i

İb n-i Ma ce, 10/338) söy le miş tir. Berzenci’nin kitabında ise bu ger-

çek şöyle haber verilmektedir: "Hazreti Muhammed (sav)'in şeria-

tı  üzerine hüküm verecek, kendisi Peygamber olduğu halde Pey-

gamber'e tabi olacak ve Muhammed (as)'in ümmetinden ola-

cak…" (Kıyamet Alametleri, s. 243)

Geçtiğimiz yüzyılın en büyük alimlerinden Bediüzzaman Sa-

id Nursi de Risale-i Nur Külliyatı'nda, bu konuyla ilgili dikkat çe-

kici açıklamalar yapmıştır. Bediüzzaman'ın tahlillerine göre, Hz.

İsa (as) Ahir Zaman'da cismani olarak yeryüzüne dönecek, mad-

deci ve tabiatçı felsefe akımlarından doğan inkarcı odaklar ile fik-

ren mücadele edecektir. Onun li der li ğin de İse vi lik ve Müs lü man -

lık bir le şe rek güç lü din siz lik akı mı nı ta ma men or ta dan kal dı ra -

cak tır. Hı ris ti yan lı ğı boş inanç lar dan, sap kın lık lar dan, hu ra fe ler -

den te miz le ye cek tir. Hı ris ti yan la rın Ku ran'a ta bi ol ma la rı nı sağ la -

ya cak tır. Be di üz za man, Pey gam be ri mi z (sav)'in, bu müj de le ri her -

şe ye gü cü ye ten Al lah'ın sö zü ne da ya na rak ver di ği ni, bu ne den le

de ger çek le şe ce ği nin ke sin ol du ğu nu be lirt miş tir.30

Bu konuda, akla gelen önemli bir soru da Hz. İsa (as)'ı nasıl

tanıyacağımızdır. Elbette, Kuran'da anlatılan peygamberlerin or-

tak özelliklerine sahip olması onun en belirgin alameti olacaktır.

Bunun yanında onun gerçek İsa Mesih (as) olduğunun önemli bir

fiziki alameti daha vardır. Hz. İsa (as) ikinci gelişinde, onu daha

önce gördüğünü, tanıdığını, geçmişini bildiğini söyleyebilecek hiç

kimse çıkmayacaktır. Onun fiziksel özelliklerini, simasını ya da

ses tonunu bilen tek bir kişi dahi olmayacaktır. Dünya üzerinde

tek bir kişi "ben onu daha önceden tanıyorum, filanca zaman

görmüştüm, onun ailesi ve yakınları şu kimselerdir" gibi bir id-

diada bulunamayacaktır. Çünkü onu tanıyan tüm insanlar bun-
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dan yaklaşık olarak 2000 sene kadar önce yaşamış ve ölmüşlerdir.

Annesi Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, onunla yıllarını geçirmiş olan

havarileri, dönemin Yahudi önde gelenleri ve bizzat Hz. İsa

(as)'dan tebliğ almış olan insanlar vefat etmişlerdir. Dolayısıyla

ikinci kez yeryüzüne gelişinde, onun doğumuna, çocukluğuna,

gençliğine ve yetişkinliğine şahit olmuş tek bir kimse olmayacak

ve onun hakkında hiç kimse hiçbir şey bilmeyecektir.  

Kitabın önceki bölümlerinde de açıkladığımız gibi, Hz. İsa

(as) Allah'ın "Ol" emriyle babasız olarak dünyaya gelmiştir. Ara-

dan yüzyıllar geçtikten sonra ise bilinen hiçbir akrabası olmaması

çok doğaldır. Allah, Hz. İsa (as)'ın bu durumunu Kuran'da Hz.

Adem (as)'ın yaratılışına benzediğini bildirmiş ve şöyle buyur-

muştur:

Şüp he siz, Al lah Ka tın da İsa'nın du ru mu Adem'in du ru mu

gi bi dir. Onu top rak tan ya rat tı, son ra ona "ol" de me siy le o

da he men olu ver di. (Al-i İm ran Su re si, 59) 

Ayette de belirtildiği gibi, Allah Hz. Adem (as)'a "Ol" demiş-

tir ve Hz. Adem (as) yaratılmıştır. İşte Hz. İsa (as)'ın ilk yaratılışı

da Allah'ın "Ol" demesiyle gerçekleşmiştir. Hz. Adem (as)'ın anne

ve babası yoktur; Hz. İsa (as)'ın ilk dünyaya gelişinde ise sadece

annesi Hz. Meryem vardır, fakat yeryüzüne yeniden geleceği ikin-

ci seferde onun annesi de hayatta olmayacaktır.

Kuşkusuz bu durum, dönem dönem ortaya çıkan "sahte Me-

sih" tehlikesini de tamamen ortadan kaldırmaktadır. Hz. İsa (as)'ın

yeryüzüne yeniden gelişinde, onun Hz. İsa (as) olduğundan şüphe

edilebilecek bir durum oluşmayacaktır. Hiç kimse "bu kişi Hz. İsa

(as) olamaz" diyecek geçerli bir sebep bulamayacaktır. Çünkü Hz.

İsa (as), dünyadaki tüm diğer insanlardan ayrılabilecek bu çok

önemli özellikle, yani yeryüzünde kendisini tanıyan tek bir kişi bi-
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le olmamasıyla hemen tanınabilecektir. Sonuç olarak, buraya kadar

ortaya konulan bilgiler Hz. İsa (as)'ın gelişine ve yapacaklarına iliş-

kin İlahi vaatlerin vaktinin çok yakın olduğunu düşündürmekte-

dir. Şüphesiz bizlere düşen görev, yüzyıllardır beklenen bu müba-

rek kişiyi en güzel şekilde karşılamak için hazırlık yapmaktır.

Al tın çağ
Hz. Mu ham med (sav)'in tüm de tay la rıy la tas vir et ti ği Al tın -

çağ ve bu dö ne min özel lik le ri de kı ya me tin önem li ala met le ri ara -

sın da dır. İs lam alim le ri bu dö ne me cen net ben ze ri özel lik le ri ne -

de niy le Al tın çağ is mi ni ver miş ler dir. Ha dis ler den an la şıl dı ğı na

gö re, Al tın çağ Ahir Za man'ın ikin ci dö ne min de ya şa na cak tır.

Bu müj de len miş ha be rin ger çek le şe ce ği dö ne min önem li

özel lik le rin den bi ri si bol luk ve zen gin lik tir. Sö zü edi len bol lu ğun

ta rih te bir eşi nin ol ma dı ğı da ha dis ler de bil has sa vur gu lan mış tır:

Adı ge çen dö nem de ki zen gin lik, baş ka bir ha dis te de şöy le

tas vir edil miş tir:
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Be nim üm me tim o de vir de öy le bir re fah bu la cak ki,
o gü ne dek onun ben ze ri ni ke sin lik le bul ma mış tır…

Sünen-i İbn-i Mace, 10/347

O za man üm me tim iyi si, kö tü sü, hep si de ben ze ri ni
gör me dik le ri ni met ler le ni met le nir.

Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 16

Onun za ma nın da yer yü zü için de ki ha zi ne le ri
dı şa rı ya fır la ta cak tır.

El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 43



Pey gam be ri miz (sav) ha dis le rin de,
Ahir Za man'ın ikin ci bir dö ne mi nin
ola ca ğın dan ve bu dö nem de ta rih te
eşi gö rül me miş bir zen gin li ğin ya şa -
na ca ğın dan bah set miş tir. İs lam alim -
le ri bu dö ne me cen net ben ze ri özel lik -
le ri ne de niy le "Al tın çağ" is mi ni ver -
miş ler dir.



Kuran ah la kı nın ya şa na ca ğı bir dö nem
olan Al tın çağ'da, ayet le r de ki cen net
tas vir le ri ne ben ze yen bir bol luk, be re -
ket, zen gin lik ve ih ti şam ya şa na cak tır.
Öy le ki bu dö nem ha dis ler de "sa da ka
ve ri le cek fa ki rin bu lu na ma ya ca ğı" bir
dö nem ola rak tas vir edil mek tedir.



Bu ko nu da ki di ğer ha dis ler de de sı kın tı ve dar lık yıl la rı nın

bi te ce ği, ih ti yaç için de olan kim se nin kal ma ya ca ğı, hat ta in san la -

rın sa da ka ve re cek fa kir bu la ma ya cak la rı be lir til miş tir:  

Al tın çağ'ın dik kat çe ken bir ni te li ği de doğ ru luk ve ada le tin

yer leş me si ola cak tır. Sı kın tı, hak sız lık ve zor luk lar ye ri ni ada let ve

hu ku kun ge çer li ola ca ğı gün le re bı ra ka cak tır. Ha dis ler de ki ifa -

dey le, "Yer yü zü zu lüm ve iş ken ce ye ri ne ada let le do la cak tır." (Ra -

muz-El Eha dis,7/7) Si lah la rın sus ma sı, düş man lı ğın, kav ga la rın,

sos yal çö kü şün son bul ma sı, in san lar ara sın da dost luk ve sev gi

ba ğı nın ku rul ma sı da bu dev rin bel li baş lı özel lik le ri ara sın da dır.

Sa vaş en düst ri si ne har ca nan ola ğa nüs tü meb lağ lar da ki pa ra, gı da,

sağ lık, imar, kül tür ge rek si nim le ri ne ve bü tün in san la rı n mut lu lu -

ğu nu sağ la ma ya yö ne lik ya tı rım la ra ka ya cak tır.

Bu müj de len miş dö ne min belirgin özel lik le rin den bi ri de di -

nin özü ne dö nül me si, Pey gam be ri miz (sav) za ma nın da ki şek liy le

ya şan ma sı ola cak tır. İs lam di ni nde as lın da ol ma yan, son ra dan uy -

du rul muş adet ler, hü küm ler, hu ra fe ler or ta dan kal dı rı la cak tır.

Ger çek di nin uy gu lan ma sıy la Müs lü man lar ara sın da ki ay rı lık lar

son bu la cak tır.  
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Öy le bir za man ge le cek ki ki şi (ayır dı ğı) al tın 
sa da ka sıy la (ta raf ta raf) do la şa cak da son ra elin den
sa da ka sı nı ala cak hiç bir (fa kir) kim se bu la ma ya cak.

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 462

Mu hak kak o za man da mal ço ğa lıp su gi bi aka cak da
onu hiç bir kim se (te nez zül edip) ka bul et me ye cek tir. 

Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 464
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Kı sa ca sı Al tın çağ, bol luk, hu zur, ba rış, mut lu luk, zen gin lik

ve ra hat lık or ta mı nın ha kim ola ca ğı, sa nat, tıp, ha ber leş me, üre -

tim, ula şım ve bu nun gi bi ha ya tın tüm alan la rın da dün ya ta ri hin -

de ya şan ma mış ge liş me le rin gö rü le ce ği, Ku ran ah la kı nın ya şa na -

ca ğı bir çağ ola cak tır. 

(Ko nuy la il gi li de tay lı ça lış ma mız "Al tın çağ" isim li ki ta bı mız -

da yer al mak ta dır.)

Al tın çağ Son ra sı
Ku ran'da ki kıs sa la rı oku du ğu muz da önem li bir İla hi ku ra lın

her dö nem de ge çer li ol du ğu nu gö rü rüz. Al lah'ın gön de rdi ği el çi -

yi ya lan la yan ve ona kar şı sa vaş açan top lum lar he lak edil miş, el -

çi ye ta bi olan in san lar ise hak di nin ge tir di ği mad di bol luk ve ma -

ne vi hu zu ru ya şa mış lar dır. El çi nin ar dın dan ge len dö nem de ise

ba zı top lum lar ken di le ri ne açık ça teb liğ edil miş olan hak di ni he -

men terk ede rek şir ke ve in ka ra sap mış lar, fit ne ve fe sat çı ka ra rak

ade ta ken di el le riy le ken di son la rı nı ha zır la mış lar dır.

Söz ko nu su ku ral el bet te Ahir Za man için de ge çer li ola cak -

tır. Pey gam be ri miz (sav), Hz. İsa (as)'ın ölü mü ve Al tın çağ'ın ar -

dın dan kı ya met sa ati nin ge le ce ği ni şöy le be lirt miş tir:

On dan (Hz. İsa (as)'dan) son ra kı ya me tin kop ma sı
an me se le si ola cak tır.

Ramuz-El Ehadis, 1/1336

On dan (Hz. İsa (as)'dan) son ra kı ya met ko pa cak.

Ramuz-El Ehadis, 28/5948



Şüphesiz Ahir Zaman ve Altınçağ insanlığa son uyarının tam an-

lamıyla yapılacağı dönemdir. Bazı hadislerde bu dönemden sonra

artık "dünyada hayırlı bir şey" kalmayacağı vurgulanır. Öyle anla-

şılmaktadır ki, Hz. İsa (as)'ın ölümünden çok kısa bir süre sonra,

tüm dünya halkları Altınçağ'ın getirmiş olduğu maddi refah orta-

mında şımarıp azgınlaşacak, hak dini tamamen terk edeceklerdir.

Kıyamet saatinin de işte böyle bir ortamda, ansızın gelmesi söz ko-

nusu olabilir. Elbette, doğrusunu Allah bilir.





üp he siz Al lah za man dan ve me kan dan mü nez zeh tir.

İn san ise za ma na ve me ka na ta bi dir. Bu apa çık ger çek

şu an la ma ge lir ki, bi zim için geç miş, şu an ve ge le cek

olan Al lah Ka tın da sa de ce bir an dır; her şey O'nun Ka -

tın da tek bir an da olup bit miş tir. Dün ya nın ya ra tı lı şın dan kı ya me -

te ka dar her şe yi Al lah en in ce ay rın tı sı na ka dar dü zen le miş, en

kü çü ğün den en bü yü ğü ne her olay "Levh-i Mah fuz" isim li ki tap ta

kay de dil miş tir.

Al lah'ın ya rat tı ğı ka der içe ri sin de her ola yın tüm de tay la rıy -

la ye ri ve za ma nı be lir len miş tir. Ayet te bu ger çek "Her bir ha ber

için ka rar laş tı rıl mış bir za man (müs ta kar) var dır. Siz de bi le cek -

si niz." (Enam Su re si, 67) şek lin de ifa de edi lir. Bu sü re öy le si ne ke -

sin öl çü ler le be lir len miş tir ki, "ne bir an er te le ne bi lir, ne de bir an

öne alı na bi lir."

El bet te kı ya met ala met le ri ve Ahir Za man ile il gi li olay la rın

ger çek le şe ce ği za man lar da sa ni ye si sa ni ye si ne Al lah Ka tın da tes -

pit edil miş tir. Al lah'a sa mi mi yet le iman eden mü min ler ka de ri iz -

le dik le ri nin bi lin cin de ola rak asır lar bo yun ca kı ya met ala met le ri -

nin çı kı şı nı bü yük bir me rak ve he ye can la göz le miş ler dir. Ayet ve

ha dis ler de ki işa ret ler üze ri ne de rin de rin dü şün müş ler, Ahir Za -

man'ın ilk dö ne min de ki fit ne ve be la la ra kar şı ha zır lık lı ol ma ya

gay ret gös ter miş ler, bu nun la bir lik te müj de len dik le ri Al tın çağ'da

ya şa ma yı da yü rek ten ar zu et miş ler dir.

Eli niz de ki ki tap bo yun ca in ce le nen ayet ve ha dis ler de sö zü

edi len İla hi va at ler ile il gi li ba zı ger çek le ri açık ça or ta ya koy mak -

ta dır. İçin de bu lun du ğu muz çağ kı ya met ala met le ri nin bü yük bir

kıs mı nın tam an la mıy la mey da na gel di ği bir dö nem dir. Gü nü müz
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dün ya sı söz ko nu su İla hi işa ret le rin art ar da ve tam tas vir edil di -

ği şe kil de or ta ya çık ma ya baş la dı ğı na, dün ya ta ri hin de ben ze ri

gö rül me yen ge liş me le rin ilk de fa ya şan dı ğı na şa hit ol mak ta dır.

Hiç şüp he siz bun lar Pey gam be ri mi z (sav)'in dö ne min den son ra

ya şa nan en önem li ge liş me ler dir. Bu İla hi işa ret le rin ön  yar gıy la

de ğer len di ril me si, gör mez lik ten ge lin me si ve ya ya lan lan ma sı ise

böy le dü şü nen ler için  bü yük bir ka yıp tır.

Açıkça görülmektedir ki, 21. yüzyıl dünya tarihinde, Allah'ın

Hadi (hidayet veren) isminin tecelli ettiği yepyeni bir dönemin

başlangıcı olmaktadır.

Al lah'ın va adi ke sin bir ger çek tir. O'nun va at le ri ni de ğiş ti re -

bi le cek ve ya en gel le ye bi le cek hiç bir kim se yok tur.

Her ko nu da ol du ğu gi bi, bu nok ta da da en hik met li ve en gü -

zel son söz Ku ran'da dır. Al lah şöy le bu yur mak ta dır:

Ve de ki: "Al lah'a ham dol sun. O si ze ayet le ri ni gös te re cek -

tir, siz de on la rı bi lip ta nı ya cak sı nız..." (Neml Su re si, 93)
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ar wi nizm, ya ni ev rim te ori si, ya ra tı lış ger çe ği ni red det -

mek ama cıy la or ta ya atıl mış, an cak ba şa rı lı ola ma mış

bi lim dı şı bir saf sa ta dan baş ka bir şey de ğil dir. Can lı lı -

ğın, can sız mad de ler den te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia eden bu te -

ori, ev ren de ve can lı lar da ve evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını

ortaya koyan 300 milyona yakın fosilin bulunmasıyla çok mu ci ze -

vi bir dü zen bu lun du ğu nun bi lim ta ra fın dan is pat edil me siy le çü -

rü müş tür. Böy le ce Allah'ın tüm ev re ni ve can lı la rı ya rat mış ol du -

ğu ger çe ği, bi lim ta ra fın dan da ka nıt lan mış tır. Bu gün ev rim te ori -

si ni ayak ta tut mak için dün ya ça pın da yü rü tü len pro pa gan da, sa -

de ce bi lim sel ger çek le rin çar pı tıl ma sı na, ta raf lı yo rum lan ma sı na,

bi lim gö rün tü sü al tın da söy le nen ya lan la ra ve ya pı lan sah te kar -

lık la ra da ya lı dır. 

An cak bu pro pa gan da ger çe ği giz -

le ye me mek te dir. Ev rim te ori si nin bi lim

ta ri hin de ki en bü yük ya nıl gı ol du ğu,

son 20-30 yıl dır bi lim dün ya sın da gi de -

rek da ha yük sek ses le di le ge ti ril mek te -

dir. Özel lik le 1980'ler den son ra ya pı lan

araş tır ma lar, Dar wi nist id di ala rın ta ma -

men yan lış ol du ğu nu or ta ya koy muş ve

bu ger çek pek çok bi lim ada mı ta ra -

fın dan di le ge ti ril miş tir. Özel lik le

ABD'de, bi yo lo ji, bi yo kim ya, pa le on to lo ji gi bi fark lı alan lar dan ge -

len çok sa yı da bi lim ada mı, Dar wi nizm'in ge çer siz li ği ni gör mek te,

can lı la rın kö ke ni ni ar tık ya ra tı lış ger çe ğiy le açık la mak ta dır lar. Bu -

gün bi lim sel ge liş me ler, ev re ni ve tüm can lı la rı Al lah’ın ya rat mış

ol du ğu ger çe ği ni göz ler önü ne ser mek te dir. 
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Ev rim te ori si nin çö kü şü nü ve ya ra tı lı şın de lil le ri ni di ğer pek

çok ça lış ma mız da bü tün bi lim sel de tay la rıy la ele al dık ve al ma ya

de vam edi yo ruz. An cak ko nu yu, ta şı dı ğı bü yük önem ne de niy le,

bu ra da da özet le mek te ya rar var dır. 

Dar win'i Yı kan Zor luk lar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan pagan bir öğ-

reti olmakla birlikte, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı.

Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önemli gelişme,

Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı ki-

tabıydı. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farklı canlı türlerini

Allah'ın ayrı ayrı yarattığı gerçeğine kendince karşı çıkıyordu.

Darwin'in yanılgılarına göre, tüm türler ortak bir atadan geliyor-

lardı ve zaman içinde küçük değişimlerle farklılaşmışlardı.  

Dar win'in te ori si, hiç bir so mut bi lim sel bul gu ya da yan mı yor -

du; ken di si nin de ka bul et ti ği gi bi sa de ce bir "man tık yü rüt me"

idi. Hat ta Dar win'in ki ta bın da ki "Te ori nin Zor luk la rı" baş lık lı

uzun bö lüm de iti raf et ti ği gi bi, te ori pek çok önem li so ru kar şı sın -

da açık ve ri yor du.

Dar win, te ori si nin önün de ki zor luk la rın ge li şen bi lim ta ra fın -

dan aşı la ca ğı nı, ye ni bi lim sel bul gu la rın te ori si ni güç len di re ce ği ni

umu yor du. Bu nu ki ta bın da sık sık be lirt miş ti. An cak ge li şen bi -

lim, Dar win'in umut la rı nın tam ak si ne, te ori nin te mel id di ala rı nı

bi rer bi rer da ya nak sız bı rak mış tır. 

Dar wi nizm'in bi lim kar şı sın da ki ye nil gi si, üç te mel baş lık ta

in ce le ne bi lir:

1) Te ori, ha ya tın yer yü zün de ilk kez na sıl or ta ya çık tı ğı nı as -

la açık la ya ma mak ta dır.

2) Te ori nin öne sür dü ğü "ev rim me ka niz ma la rı"nın, ger çek te
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ev rim leş ti ri ci bir et ki ye sa hip ol du ğu nu gös te ren hiç bir bi lim sel

bul gu yok tur.

3) Fo sil ka yıt la rı, ev rim te ori si nin ön gö rü le ri nin tam ak si ne

bir tab lo or ta ya koy mak ta dır. 

Bu bö lüm de, bu üç te mel baş lı ğı ana hat la rı ile in ce le ye ce ğiz.

Aşı la ma yan İlk Ba sa mak: 
Ha ya tın Kö ke ni 

Ev rim te ori si, tüm can lı tür le ri nin, bun dan yak la şık 3.8 mil yar

yıl ön ce il kel dün ya da or ta ya çı kan tek bir can lı hüc re den gel dik le -

ri ni id dia et mek te dir. Tek bir hüc re nin na sıl olup da mil yon lar ca

komp leks can lı tü rü nü oluş tur du ğu ve eğer ger çek ten bu tür bir

ev rim ger çek leş miş se ne den bu nun iz le ri nin fo sil ka yıt la rın da bu -

lu na ma dı ğı, te ori nin açık la ya ma dı ğı so ru lar dan dır. An cak tüm
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Kamb ri yen ka ya lık la rın da bu lu nan fo sil ler, sal yan goz lar, tri lo bit ler, sün ger ler, so -
lu can lar, de ni za na la rı, de niz yıl dız la rı, yü zü cü ka buk lu lar, de niz zam bak la rı gi bi
komp leks omur ga sız tür le ri ne ait tir. İl ginç olan, bir bi rin den çok fark lı olan bu tür -
le rin hep si nin bir an da or ta ya çık ma la rı dır. Bu yüz den je olo jik li te ra tür de bu mu -
ci ze vi olay, "Kamb ri yen Pat la ma sı" ola rak anı lır.



bun lar dan ön ce, id dia edi len ev rim sü re ci nin ilk ba sa ma ğı üze rin -

de dur mak ge re kir. Sö zü edi len o "ilk hüc re" na sıl or ta ya çık mış tır?

Evrim teorisi, yaratılışı cahilce reddettiği için, o "ilk hücre"nin,

hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde

kör tesadüflerin ürünü olarak meydana geldiğini iddia eder. Yani

teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir

hücre çıkarmış olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji ka-

nunlarına aykırı bir  iddiadır.

'Ha yat Ha yat tan Ge lir'
Dar win, ki ta bın da ha ya tın kö ke ni ko nu sun dan hiç söz et me -

miş ti. Çün kü onun dö ne min de ki il kel bi lim an la yı şı, can lı la rın çok

ba sit bir ya pı ya sa hip ol duk la rı nı var sa yı yor du. Or ta çağ'dan be ri

ina nı lan "spon ta ne je ne ras yon" ad lı te ori ye gö re, can sız mad de le -

rin te sa dü fen bi ra ra ya ge lip, can lı bir var lık oluş tu ra bi le cek le ri ne

ina nı lı yor du. Bu dö nem de bö cek le rin ye mek ar tık la rın dan, fa re le -

rin de buğ day dan oluş tu ğu yay gın bir dü şün cey di. Bu nu is pat la -

mak için de il ginç de ney ler ya pıl mış tı. Kir li bir pa çav ra nın üze ri -

ne bi raz buğ day kon muş ve bi raz bek len di ğin de bu ka rı şım dan

fa re le rin olu şa ca ğı sa nıl mış tı.

Et le rin kurt lan ma sı da ha ya tın can sız mad de ler den tü re ye -

bil di ği ne bir de lil sa yı lı yor du. Oy sa da ha son ra an la şı la cak tı ki, et -

le rin üze rin de ki kurt lar ken di lik le rin den oluş mu yor lar, si nek le rin

ge ti rip bı rak tık la rı göz le gö rül me yen lar va lar dan çı kı yor lar dı.

Dar win'in Tür le rin Kö ke ni ad lı ki ta bı nı yaz dı ğı dö nem de ise,

bak te ri le rin can sız mad de den olu şa bil dik le ri inan cı, bi lim dün ya -

sın da yay gın bir ka bul gö rü yor du. Oy sa Dar win'in ki ta bı nın ya -

yın lan ma sın dan beş yıl son ra, ün lü Fran sız bi yo log Lo uis Pas te ur,

ev ri me te mel oluş tu ran bu inan cı ke sin ola rak çü rüt tü. Pas te ur
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yap tı ğı uzun ça lış ma ve de ney ler so nu cun -

da var dı ğı so nu cu şöy le özet le miş ti: 

"Can sız mad de le rin ha yat oluş tu ra bi le -

ce ği id di ası ar tık ke sin ola rak ta ri he gö -

mül müş tür." 31

Ev rim te ori si nin sa vu nu cu la rı, Pas -

te ur'ün bul gu la rı na kar şı uzun sü re di -

ren di ler. An cak ge li şen bi lim, can lı hüc re si -

nin kar ma şık ya pı sı nı or ta ya çı kar dık ça, ha ya -

tın ken di li ğin den olu şa bi le ce ği id di ası -

nın ge çer siz li ği da ha da açık ha le gel di.

20. Yüz yıl da ki So nuç suz Ça ba lar
20. yüz yıl da ha ya tın kö ke ni ko nu su nu ele alan ilk ev rim ci,

ün lü Rus bi yo log Ale xan der Opa rin ol du. Opa rin, 1930'lu yıl lar da

or ta ya at tı ğı bir ta kım tez ler le, can lı hüc re si nin te sa dü fen mey da na

ge le bi le ce ği ni is pat et me ye ça lış tı. An cak bu ça lış ma lar ba şa rı sız -

lık la so nuç la na cak ve Opa rin şu iti ra fı yap mak zo run da ka la cak tı: 

"Ma ale sef hüc re nin kö ke ni, ev rim te ori si nin tü mü nü içi ne alan

en ka ran lık nok ta yı oluş tur mak ta dır." 32

Opa rin'in yo lu nu iz le yen ev rim ci ler, ha ya tın kö ke ni ko nu su -

nu çö zü me ka vuş tu ra cak de ney ler yap ma ya ça lış tı lar. Bu de ney le -

rin en ün lü sü, Ame ri ka lı kim ya cı Stan ley Mil ler ta ra fın dan 1953

yı lın da dü zen len di. Mil ler, il kel dün ya at mos fe rin de ol du ğu nu id -

dia et ti ği gaz la rı bir de ney dü ze ne ğin de bir leş ti re rek ve bu ka rı şı -

ma ener ji ek le ye rek, pro te in le rin ya pı sın da kul la nı lan bir kaç or ga -

nik mo le kül (ami no asit) sen tez le di.

O yıl lar da ev rim adı na önem li bir aşa ma gi bi ta nı tı lan bu de -

ne yin ge çer li ol ma dı ğı ve de ney de kul la nı lan at mos fe rin ger çek
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dün ya ko şul la rın dan çok fark lı ol du ğu, iler le yen yıl lar da or ta ya

çı ka cak tı.33

Uzun sü ren bir ses siz lik ten son ra Mil ler'in ken di si de kul lan -

dı ğı at mos fer or ta mı nın ger çek çi ol ma dı ğı nı iti raf et ti.34

Ha ya tın kö ke ni so ru nu nu açık la mak için 20. yüz yıl bo yun ca

yü rü tü len tüm ev rim ci ça ba lar hep ba şa rı sız lık la so nuç lan dı. San

Di ego Scripps Ens ti tü sü'nden ün lü je okim ya cı Jeff rey Ba da, ev -

rim ci Earth der gi sin de 1998 yı lın da ya yın la nan bir ma ka le de bu

ger çe ği şöy le ka bul eder:

Bu gün, 20. yüz yı lı ge ri de bı ra kır ken, ha la, 20. yüz yı la gir di ği miz de

sa hip ol du ğu muz en bü yük çö zül me miş prob lem le kar şı kar şı ya -

yız: Ha yat yer yü zün de na sıl baş la dı? 35
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Ev rim ci le rin en bü yük ya nıl gı la rın dan bir ta ne si de yu ka rı da tem si li res mi gö rü len
ve il kel dün ya ola rak ni te len dir dik le ri or tam da can lı lı ğın ken di li ğin den olu şa bi le ce -
ği ni dü şün me le ri dir. Mil ler de ne yi gi bi ça lış ma lar la bu id di ala rı nı ka nıt la ma ya ça lış -
mış lar dır. An cak bi lim sel bul gu lar kar şı sın da yi ne ye nil gi ye uğ ra mış lar dır. Çün kü
1970'li yıl lar da el de edi len so nuç lar, il kel dün ya ola rak ni te len dirilen dönem deki 
at mos ferin yaşamın oluş ması için hiç bir şekil de uy gun ol madığını kanıt lamış tır.



Ha ya tın Komp leks Ya pı sı 
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmesinin başlıca nedeni, en basit sanılan canlı yapı-

ların bile olağanüstü derecede kompleks yapılara sahip olmasıdır.

Canlı hücresi, insanoğlunun yaptığı bütün teknolojik ürünlerden

daha komplekstir. Öyle ki bugün dünyanın en gelişmiş laboratu-

varlarında bile cansız maddeler biraraya getirilerek canlı bir hüc-

re üretilememektedir.

Bir hüc re nin mey da na gel me si için ge re ken şart lar, as la rast -

lan tı lar la açık la na ma ya cak ka dar faz la dır. Hüc re nin en te mel ya -

pı  ta şı olan pro te in le rin rast lan tı sal ola rak sen tez len me ih ti ma li;

500 ami no asit lik or ta la ma bir pro te in için, 10950'de 1'dir. An cak ma -

te ma tik te 1050'de 1'den kü çük ola sı lık lar pra tik ola rak "im kan sız"

sa yı lır lar. Hüc re nin çe kir de ğin de yer alan ve ge ne tik bil gi yi sak la -

yan DNA mo le kü lü ise, ina nıl maz bir bil gi ban ka sı dır. İn san

DNA'sı nın içer di ği bil gi nin, eğer ka ğı da dö kül me ye kal kıl sa,

500'er say fa dan olu şan 900 cilt lik bir kü tüp ha ne oluş tu ra ca ğı he -

sap lan mak ta dır.

Bu nok ta da çok il ginç bir iki lem da ha var dır: DNA, yal nız

bir ta kım özel leş miş pro te in le rin (en zim le rin) yar dı mı ile eş le ne bi -

lir. Ama bu en zim le rin sen te zi de an cak DNA'da ki bil gi ler doğ rul -

tu sun da ger çek le şir. Bir bi ri ne ba ğım lı ol duk la rın dan, eş le me nin

mey da na ge le bil me si için iki si nin de ay nı an da var ol ma la rı ge re -

kir. Bu ise, ha ya tın ken di li ğin den oluş tu ğu se nar yo su nu çık ma za

sok mak ta dır. San Di ego Ca li for nia Üni ver si te si'nden ün lü ev rim -

ci Prof. Les lie Or gel, Sci en ti fic Ame ri can der gi si nin Ekim 1994 ta rih -

li sa yı sın da bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

Son de re ce komp leks ya pı la ra sa hip olan pro te in le rin ve nük le ik asit -

le rin (RNA ve DNA) ay nı yer de ve ay nı za man da rast lan tı sal ola rak
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oluş ma la rı aşı rı de re ce de ih ti mal dı şı dır. Ama bun la rın bi ri si ol ma -

dan di ğe ri ni el de et mek de müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, ya -

şa mın kim ya sal yol lar la or ta ya çık ma sı nın as la müm kün ol ma dı ğı so -

nu cu na var mak zo run da kal mak ta dır. 36

Kuşkusuz eğer hayatın kör tesadüfler neticesinde kendi ken-

dine ortaya çıkması imkansız ise, bu durumda hayatın yaratıldığı-

nı kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılışı red-

detmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Ev ri min Ha ya li Me ka niz ma la rı
Dar win'in te ori si ni ge çer siz kı lan ikin ci bü yük nok ta, te ori nin

"ev rim me ka niz ma la rı" ola rak öne sür dü ğü iki kav ra mın da ger -

çek te hiç bir ev rim leş ti ri ci gü ce sa hip ol ma dı ğı nın an la şıl mış ol ma -

sı dır. Dar win, or ta ya at tı ğı ev rim id di ası nı ta ma men "do ğal se lek -

si yon" me ka niz ma sı na bağ la mış tı. Bu me ka niz ma ya ver di ği

önem, ki ta bı nın is min den de açık ça an la şı lı yor du: Tür le rin Kö ke ni,

Do ğal Se lek si yon Yo luy la...

Do ğal se lek si yon, do ğal seç me de mek tir. Do ğa da ki ya şam

mü ca de le si için de, do ğal şart la ra uy gun ve güç lü can lı la rın ha yat -

ta ka la ca ğı dü şün ce si ne da ya nır. Ör ne ğin yır tı cı hay van lar ta ra fın -

dan teh dit edi len bir ge yik sü rü sün de, da ha hız lı ko şa bi len ge yik -
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Evrim teorisini geçersiz kılan ger-
çeklerden bir tanesi, canlılığın ina-

nılmaz derecedeki kompleks yapısı-
dır. Canlı hücrelerinin çekirdeğinde

yer alan DNA molekülü, bunun bir ör-
neğidir. DNA, dört ayrı molekülün farklı

diziliminden oluşan bir tür bilgi bankasıdır.
Bu bilgi bankasında canlıyla ilgili bütün fiziksel

özelliklerin şifreleri yer alır. İnsan DNA'sı kağıda döküldü-
ğünde, ortaya yaklaşık 900 ciltlik bir ansiklopedi çıkacağı he-
saplanmaktadır. Elbette böylesine olağanüstü bir bilgi, tesa-
düf kavramını kesin biçimde geçersiz kılmaktadır.



ler ha yat ta ka la cak tır. Böy le ce ge yik sü rü sü, hız lı ve güç lü bi rey -

ler den olu şa cak tır. Ama el bet te bu me ka niz ma, ge yik le ri ev rim leş -

tir mez, on la rı baş ka bir can lı tü rü ne, ör ne ğin at la ra dö nüş tür mez.

Do la yı sıy la do ğal se lek si yon me ka niz ma sı hiç bir ev rim leş ti ri -

ci gü ce sa hip de ğil dir. Dar win de bu ger çe ğin far kın day dı ve Tür -

le rin Kö ke ni ad lı ki ta bın da "Fay da lı de ği şik lik ler oluş ma dı ğı sü re ce

do ğal se lek si yon hiç bir şey ya pa maz" de mek zo run da kal mış tı.37

La marck'ın Et ki si
Pe ki bu "fay da lı de ği şik lik ler" na sıl olu şa bi lir di? Dar win,

ken di dö ne mi nin il kel bi lim an la yı şı için de, bu so ru yu La marck'a

da ya na rak ce vap la ma ya ça lış mış tı. Dar win'den ön ce ya şa mış olan

Fran sız bi yo log La marck'a gö re, can lı lar ya şam la rı sı ra sın da ge çir -

dik le ri fi zik sel de ği şik lik le ri son ra ki ne s le ak ta rı yor lar, ne sil den

ne si le bi ri ken bu özel lik ler so nu cun da ye ni tür ler or ta ya çı kı yor -

du. Ör ne ğin La marck'a gö re zü ra fa lar cey lan lar dan tü re miş ler di,

yük sek ağaç la rın yap rak la rı nı ye mek için ça ba lar ken ne sil den ne -

si le bo yun la rı uza mış tı. 
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Doğal seleksiyona göre, güçlü olan ve yaşadığı çevreye uyum sağlayabilen 
canlılar hayatta kalır, diğerleri ise yok olurlar. Evrimciler ise doğal seleksiyonun
canlıları evrimleştirdiğini, yeni türler meydana getirdiğini öne sürerler. Oysa do-
ğal seleksiyonun böyle bir sonucu yoktur ve bu iddiayı doğrulayan tek bir delil
dahi bulunmamaktadır.



Dar win de ben ze ri ör nek ler ver miş, ör ne ğin Tür le rin Kö ke ni

ad lı ki ta bın da, yi ye cek bul mak için su ya gi ren ba zı ayı la rın za -

man la ba li na la ra dö nüş tü ğü nü id dia et miş ti.38

Ama Men del'in keş fet ti ği ve 20. yüz yıl da ge li şen ge ne tik bi li -

miy le ke sin le şen ka lı tım ka nun la rı, ka za nıl mış özel lik le rin son ra -

ki ne sil le re ak ta rıl ma sı ef sa ne si ni ke sin ola rak yık tı. Böy le ce do ğal

se lek si yon "tek ba şı na" ve do la yı sıy la tü müy le et ki siz bir me ka niz -

ma ola rak kal mış olu yor du.

Neo-Dar wi nizm ve Mu tas yon lar
Dar wi nist ler ise bu du ru ma bir çö züm bu la bil mek için

1930'la rın son la rın da, "Mo dern Sen te tik Te ori"yi, ya da da ha yay -

gın is miy le Neo-Dar wi nizm'i or ta ya at tı lar. Neo-Dar wi nizm, do -
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Lamarck zü ra fa la rın cey lan ben ze ri hay van lar -

dan tü re dik le ri ne ina nı yor du. Ona gö re ot la ra

uzan ma ya ça lı şan bu can lı la rın za man için de

bo yun la rı uza mış ve zü ra fa la ra dö nü şü ver miş -

ler di. Men del'in 1865 yı lın da keş fet ti ği ka lı tım

ka nun la rı, ya şam sı ra sın da ka za nı lan özel lik le -

rin son ra ki ne sil le re ak ta rıl -

ma sı nın müm kün ol ma -

dı ğı nı is pat la mış tır.

Böy le ce La marck'ın

zü ra fa ma sa lı da ta ri -

he ka rış mış tır.



ğal se lek si yo nun ya nı na "fay da lı de ği şik lik se be bi" ola rak mu tas -

yon la rı, ya ni can lı la rın gen le rin de rad yas yon gi bi dış et ki ler  ya da

kop ya la ma ha ta la rı so nu cun da olu şan bo zul ma la rı ek le di. 

Bugün de hala bilimsel olarak geçersiz olduğunu bilmelerine

rağmen, Darwinistlerin savunduğu model Neo-Darwinizm'dir.

Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türünün, bu canlıla-

rın, kulak, göz, akciğer, kanat gibi sayısız kompleks organlarının

"mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç sonu-

cunda oluştuğunu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan

açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları geliştirmez-

ler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.  

Bu nun ne de ni çok ba sit tir: DNA çok komp leks bir dü ze ne sa -

hip tir. Bu mo le kül üze rin de olu şan herhangi bir tesadüfi etki an -

cak za rar ve rir. Ame ri ka lı ge ne tik çi B. G. Ran ga nat han bu nu şöy -

le açık lar:

Mu tas yon lar kü çük, ras ge le ve za rar lı dır lar. Çok en der ola rak mey -

da na ge lir ler ve en iyi ih ti mal le et ki siz dir ler. Bu üç özel lik, mu tas -

yon la rın ev rim sel bir ge liş me mey da na ge ti re me ye ce ği ni gös te rir.

Za ten yük sek de re ce de özel leş miş bir or ga niz ma da mey da na ge le -

bi le cek rast lan tı sal bir de ği şim, ya et ki siz ola cak tır ya da za rar lı. Bir
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Evrimciler yüzyılın başından

beri sinekleri mutasyona uğra-

tarak, faydalı mutasyon örneği

oluşturmaya çalıştılar. Ancak

onyıllarca süren bu çabaların

sonucunda elde edilen tek so-

nuç, sakat, hastalıklı ve kusurlu

sinekler oldu. Solda, normal

bir meyve sineğinin kafası ve

sağda ise mutasyona uğramış

diğer bir meyve sineği.



kol sa atin de mey da na ge le cek ras ge le bir de ği şim kol sa ati ni ge liş -

tir me ye cek tir. Ona bü yük ih ti mal le za rar ve re cek ve ya en iyi ih ti -

mal le et ki siz ola cak tır. Bir dep rem bir şeh ri ge liş tir mez, ona yı kım

ge ti rir.39

Ni te kim bu gü ne ka dar hiç bir ya rar lı, ya ni ge ne tik bil gi yi ge -

liş ti ren mu tas yon ör ne ği göz lem len me di. Tüm mu tas yon la rın za -

rar lı ol du ğu gö rül dü. An la şıl dı ki, ev rim te ori si nin "ev rim me ka -

niz ma sı" ola rak gös ter di ği mu tas yon lar, ger çek te can lı la rı sa de ce

tah rip eden, sa kat bı ra kan bir ge ne tik olay dır. (İn san lar da mu tas -

yo nun en sık gö rü len et ki si de kan ser dir.) El bet te tah rip edi ci bir

me ka niz ma "ev rim me ka niz ma sı" ola maz. Do ğal se lek si yon ise,

Dar win'in de ka bul et ti ği gi bi, "tek ba şı na hiç bir şey ya pa maz." Bu

ger çek biz le re do ğa da hiç bir "ev rim me ka niz ma sı" ol ma dı ğı nı

gös ter mek te dir. Ev rim me ka niz ma sı ol ma dı ğı na gö re de, ev rim

de nen ha ya li sü reç ya şan mış ola maz.

Fo sil Ka yıt la rı: 
Ara Form lar dan Eser Yok

Ev rim te ori si nin id dia et ti ği se nar yo nu n ya şan mış ol ma dı ğı -

nın en açık gös ter ge si ise fo sil ka yıt la rı dır. Evrim teorisinin bilim

dışı iddiasına göre bü tün can lı lar bir bir le rin den tü re miş ler dir. Ön -

ce den var olan bir can lı tü rü, za man la bir di ğe ri ne dö nüş müş ve

bü tün tür ler bu şe kil de or ta ya çık mış lar dır. Te ori ye gö re bu dö nü -

şüm yüz  mil yon lar ca se ne lik uzun bir za man di li mi ni kap sa mış ve

ka de me ka de me iler le miş tir. Bu du rum da, id dia edi len uzun dö -

nü şüm sü re ci için de sa yı sız "ara tür ler"in oluş muş ve ya şa mış ol -

ma la rı ge re kir. 

Ör ne ğin geç miş te, ba lık özel lik le ri ni ha la ta şı ma la rı na rağ -

men, bir yan dan da ba zı sü rün gen özel lik le ri ka zan mış olan ya rı
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ba lık-ya rı sü rün gen can lı lar ya şa mış ol ma lı dır. Ya da sü rün gen

özel lik le ri ni ta şır ken, bir yan dan da ba zı kuş özel lik le ri ka zan mış

sü rün gen-kuş lar or ta ya çık mış ol ma lı dır. Bun lar, bir ge çiş sü re cin -

de ol duk la rı için de, sa kat, ek sik, ku sur lu can lı lar ol ma lı dır. Ev -

rim ci ler geç miş te ya şa mış ol duk la rı na inan dık la rı bu hayali var-

lıklara "ara-ge çiş for mu" adı nı ve rir ler. Eğer ger çek ten bu tür can -

lı lar geç miş te ya şa mış lar sa bun la rın sa yı la rı nın ve çe şit le ri nin mil -

yon lar ca hat ta mil yar lar ca ol ma sı ge re kir. Ve bu garip can lı la rın

ka lın tı la rı na mut la ka fo sil ka yıt la rın da rast lan ma sı ge re kir. Dar -

win, Tür le rin Kö ke ni'nde bu nu şöy le açık la mış tır:

Eğer te orim doğ ruy sa, tür le ri bir bi ri ne bağ la yan sa yı sız ara-ge çiş

çe şit le ri mut la ka ya şa mış ol ma lı dır... Bun la rın ya şa mış ol duk la rı nın

ka nıt la rı da sa de ce fo sil ka lın tı la rı ara sın da bu lu na bi lir.40

Ancak bu satırları yazan Darwin, bu ara formların fosillerinin

bir türlü bulunamadığının da farkındaydı. Bunun teorisi için bü-
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Bit ki le rin ev ri mi id di ası nı doğ ru la yan tek

bir fo sil ör ne ği da hi yok ken, ev rim ge çir -

me dik le ri ni is pat la yan yüz bin ler ce fo sil

var dır. Bu fo sil ler den bi ri de re sim de gö -

rü len 54 – 37 mil yon yıl lık gink go yap ra ğı

fo si li dir. Mil yon lar ca yıl dır de ğiş me yen

gink go lar, ev rimin büyük bir al dat maca

ol duğunu gös ter mek tedir.



yük bir açmaz oluşturduğunu görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kö-

keni kitabının "Teorinin Zorlukları" (Difficulties on Theory) adlı

bölümünde şöyle yazmıştı:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türe-

mişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Ne-

den bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak ta-

nımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı,

fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katma-

nında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı

ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi de-

recelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de

bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz ola-

caktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)

Dar win'in Yı kı lan Umut la rı
An cak 19. yüz yı lın or ta sın dan bu ya na dün ya nın dört bir ya -

nın da hum ma lı fo sil araş tır ma la rı ya pıl dı ğı hal de bu ara ge çiş

form la rı na rast la na ma mış tır. Ya pı lan ka zı lar da ve araş tır ma lar da

el de edi len bü tün bul gu lar, ev rim ci le rin bek le dik le ri nin ak si ne,

can lı la rın yer yü zün de bir den bi re, ek sik siz ve ku sur suz bir bi çim -

de or ta ya çık tık la rı nı gös ter miş tir.

Ün lü İn gi liz pa le on to log (fo sil bi lim ci) De rek W. Ager, bir ev -

rim ci ol ma sı na kar şın bu ger çe ği şöy le iti raf eder:

So ru nu muz şu dur: Fo sil ka yıt la rı nı de tay lı ola rak in ce le di ği miz de,

tür ler ya da sı nıf lar se vi ye sin de ol sun, sü rek li ola rak ay nı ger çek le

kar şı la şı rız; ka de me li ev rim le ge li şen de ğil, ani den yer yü zün de olu -

şan grup lar gö rü rüz.41

Ya ni fo sil ka yıt la rın da, tüm can lı tür le ri, ara la rın da hiç bir ge -

çiş for mu ol ma dan ek sik siz bi çim le riy le ani den or ta ya çık mak ta -
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dır lar. Bu, Dar win'in ön gö rü le ri nin tam ak si dir. Da ha sı, bu can lı

tür le ri nin ya ra tıl dık la rı nı gös te ren çok güç lü bir de lil dir. Çün kü

bir can lı tü rü nün, ken di sin den ev rim leş ti ği hiç bir ata sı ol ma dan,

bir an da ve ku sur suz ola rak or ta ya çık ma sı nın tek açık la ma sı, o

tü rün ya ra tıl mış ol ma sı dır. Bu ger çek, ün lü ev rim ci bi yo log Do ug -

las Fu tuy ma ta ra fın dan da ka bul edi lir:

Ya ra tı lış ve ev rim, ya şa yan can lı la rın kö ke ni hak kın da ya pı la bi le -

cek ye ga ne iki açık la ma dır. Can lı lar dün ya üze rin de ya ta ma men

mü kem mel ve ek sik siz bir bi çim de or ta ya çık mış lar dır ya da böy le

ol ma mış tır. Eğer böy le ol ma dıy sa, bir de ği şim sü re ci sa ye sin de ken -
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Ev rim yan lı sı ga ze te ve

der gi ler de çı kan ha ber ler de

yan da ki ne ben zer ha ya li "il kel" in san la rın re -

sim le ri sık lık la kul la nı lır. Bu ha ya li re sim le re da ya na rak

oluş tu ru lan ha ber ler de ki tek kay nak, ya zan ki şi le rin ha yal gü cü dür. An cak

ev rim bi lim kar şı sın da o ka dar çok ye nil gi al mış tır ki ar tık bi lim sel der gi ler -

de ev rim le il gi li ha ber le re da ha az rast la nır ol muş tur.



di le rin den ön ce var olan ba zı can lı tür le rin den ev rim le şe rek mey da -

na gel miş ol ma lı dır lar. Ama eğer ek sik siz ve mü kem mel bir bi çim -

de or ta ya çık mış lar sa, o hal de son suz güç sa hi bi bir akıl ta ra fın dan

ya ra tıl mış ol ma la rı ge re kir.42

Fo sil ler ise, can lı la rın yer yü zün de ek sik siz ve mü kem mel bir

bi çim de or ta ya çık tık la rı nı gös ter mek te dir. Ya ni "tür le rin kö ke -

ni", Dar win'in san dı ğı nın ak si ne, ev rim de ğil ya ra tı lış tır.

İn sa nın Ev ri mi Ma sa lı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri ko-

nu, insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bu-

gün yaşayan insanın sözde maymunsu birtakım yaratıklardan gel-

diğini varsayar. 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu süreç-

te, insan ile hayali ataları arasında bazı "ara form"ların yaşadığı id-

dia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel

"kategori" sayılır:

1— Aust ra lo pit he cus

2— Ho mo ha bi lis

3— Ho mo erec tus

4— Ho mo sa pi ens

Ev rim ci ler, in san la rın söz de ilk may mun su ata la rı na "gü ney

may mu nu" an la mı na ge len "Aust ra lo pit he cus" is mi ni ve rir ler. Bu

can lı lar ger çek te so yu tü ken miş bir may mun tü rün den baş ka bir

şey de ğil dir. Lord Solly Zuc ker man ve Prof. Char les Ox nard gi bi

İn gil te re ve ABD'den dün ya ca ün lü iki ana to mis tin Aust ra lo pit he -

cus ör nek le ri üze rin de yap tık la rı çok ge niş kap sam lı ça lış ma lar,

bu can lı la rın sa de ce so yu tü ken miş bir may mun tü rü ne ait ol duk -

la rı nı ve in san lar la hiç bir ben zer lik ta şı ma dık la rı nı gös ter miş tir.43

İn san ev ri mi nin bir son ra ki saf ha sı nı da ev rim ci ler, "ho mo"
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ya ni in san ola rak sı nıf lan dı rır lar. İd di aya gö re ho mo se ri sin de ki

can lı lar, Aust ra lo pit he cus lar'dan da ha ge liş miş ler dir. Ev rim ci ler,

bu fark lı can lı la ra ait fo sil le ri ar dı ar dı na di ze rek ha ya li bir ev rim

şe ma sı oluş tu rur lar. Bu şe ma ha ya li dir, çün kü ger çek te bu fark lı

sı nıf la rın ara sın da ev rim sel bir iliş ki ol du ğu as la is pat la na ma mış -

tır. Ev rim te ori si nin 20. yüz yıl da ki en önem li sa vu nu cu la rın dan

bi ri olan Ernst Mayr, "Ho mo sa pi ens'e uza nan zin cir ger çek te ka -

yıp tır" di ye rek bu nu ka bul eder.44

Ev rim ci ler "Aust ra lo pit he cus > Ho mo ha bi lis > Ho mo erec -

tus > Ho mo sa pi ens" sı ra la ma sı nı ya zar ken, bu tür le rin her bi ri -

nin, bir son ra ki nin ata sı ol du ğu iz le ni mi ni ve rir ler. Oy sa pa le oant -

ro po log la rın son bul gu la rı, Aust ra lo pit he cus, Ho mo ha bi lis ve

Ho mo erec tus'un dün ya' nın fark lı böl ge le rin de ay nı dö nem ler de

ya şa dık la rı nı gös ter mek te dir.45

Da ha sı Ho mo erec tus sı nıf la ma sı na ait in san la rın bir bö lü mü

çok mo dern za man la ra ka dar ya şa mış lar, Ho mo sa pi ens ne an der -

ta len sis ve Ho mo sa pi ens sa pi ens

(in san) ile ay nı or tam da yan ya na

bu lun muş lar dır.46

Bu ise el bet te bu sı nıf la rın

bir bir le ri nin ata la rı ol duk la rı id di -

ası nın ge çer siz li ği ni açık ça or ta ya

koy mak ta dır. Har vard Üni ver si te -

si pa le on to log la rın dan Step hen

Jay Go uld, ken di si de bir ev rim ci
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Evrimciler, fosiller üzerinde yaptıkla-

rı yorumları genelde ideolojik bek-

lentileri doğrultusunda yaparlar. Bu

nedenle vardıkları sonuçlar çoğunluk-

la güvenilir değildir. 



ol ma sı na kar şın, Dar wi nist te ori nin içi ne gir di ği bu çık ma zı şöy le

açık lar:

Eğer bir bi ri ile pa ra lel bir bi çim de ya şa yan üç fark lı ho mi nid (in sa -

nım sı) çiz gi si var sa, o hal de bi zim soy ağa cı mı za ne ol du? Açık tır ki

bun la rın bi ri di ğe rin den gel miş ola maz. Da ha sı, bi ri di ğe riy le kar şı -

laş tı rıl dı ğın da ev rim sel bir ge liş me tren di gös ter me mek te dir ler.47

Kı sa ca sı, med ya da ya da ders ki tap la rın da yer alan ha ya li

bir ta kım "ya rı may mun, ya rı in san" can lı la rın çi zim le riy le, ya ni

sırf pro pa gan da yo luy la ayak ta tu tul ma ya ça lı şı lan in sa nın ev ri mi

se nar yo su, hiç bir bi lim sel te me li ol ma yan bir ma sal dan iba ret tir. 

Bu ko nu yu uzun yıl lar in ce le yen, özel lik le Aust ra lo pit he cus

fo sil le ri üze rin de 15 yıl araş tır ma ya pan İn gil te re'nin en ün lü ve

say gın bi lim adam la rın dan Lord Solly Zuc ker man, bir ev rim ci ol -

ma sı na rağ men, or ta da may mun su can lı lar dan in sa na uza nan ger -

çek bir soy ağa cı ol ma dı ğı so nu cu na var mış tır.

Zuc ker man bir de il ginç bir "bi lim ska la sı" yap mış tır. Bi lim sel

ola rak ka bul et ti ği bil gi dal la rın dan, bi lim dı şı ola rak ka bul et ti ği

bil gi dal la rı na ka dar bir yel pa ze oluş tur muş tur. Zuc ker man'ın bu

tab lo su na gö re en "bi lim sel" -ya ni so mut ve ri le re da ya nan- bil gi

dal la rı kim ya ve fi zik tir. Yel pa ze de bun lar dan son ra bi yo lo ji bi -

lim le ri, son ra da sos yal bi lim ler ge lir. Yel pa ze nin en ucun da, ya ni

en "bi lim dı şı" sa yı lan kı sım da ise, Zuc ker man'a gö re, te le pa ti, al -

tın cı his gi bi "du yum öte si al gı la ma" kav ram la rı ve bir de "in sa nın

ev ri mi" var dır! Zuc ker man, yel pa ze nin bu ucu nu şöy le açık lar:

Ob jek tif ger çek li ğin ala nın dan çı kıp da, bi yo lo jik bi lim ola rak var -

sa yı lan bu alan la ra -ya ni du yum öte si al gı la ma ya ve in sa nın fo sil ta -

ri hi nin yo rum lan ma sı na- gir di ği miz de, ev rim te ori si ne ina nan bir

kim se için her şe yin müm kün ol du ğu nu gö rü rüz. Öy le ki te ori le ri ne

ke sin lik le ina nan bu kim se le rin çe liş ki li ba zı yar gı la rı ay nı an da ka -

bul et me le ri bi le müm kün dür.48
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İş te in sa nın ev ri mi ma sa lı da, te ori le ri ne kö rü kö rü ne ina nan

bir ta kım in san la rın bul duk la rı ba zı fo sil le ri ön yar gı lı bir bi çim de

yo rum la ma la rın dan iba ret tir.

Dar win For mü lü
Şim di ye ka dar ele al dı ğı mız tüm tek nik de lil le rin ya nın da, is -

ter se niz ev rim ci le rin na sıl saç ma bir ina nı şa sa hip ol duk la rı nı bir de

ço cuk la rın bi le an la ya bi le ce ği ka dar açık bir ör nek le özet le ye lim. 

Ev rim te ori si can lı lı ğın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te -

dir. Do la yı sıy la bu akıl dışı iddiaya gö re can sız ve şu ur suz atom lar

bi ra ra ya ge le rek ön ce hüc re yi oluş tur muş lar dır ve son ra sın da ay nı

atom lar bir şe kil de di ğer can lı la rı ve in sa nı mey da na ge tir miş ler dir.

şim di dü şü ne lim; can lı lı ğın ya pı ta şı olan kar bon, fos for, azot, po tas -

yum gi bi ele ment le ri bi ra ra ya ge tir di ği miz de bir yı ğın olu şur. Bu

atom yı ğı nı, han gi iş lem den ge çi ri lir se ge çi ril sin, tek bir can lı oluş -

tu ra maz. İs ter se niz bu ko nu da bir "de ney" ta sar la ya lım ve ev rim ci -

le rin as lın da sa vun duk la rı, ama yük sek ses le di le ge ti re me dik le ri

id di ayı on lar adı na "Dar win For mü lü" adıy la in ce le ye lim:

Ev rim ci ler, çok sa yı da bü yük va ri lin içi ne can lı lı ğın ya pı sın -

da bu lu nan fos for, azot, kar bon, ok si jen, de mir, mag nez yum gi bi

ele ment ler den bol mik tar da koy sun lar. Hat ta nor mal şart lar da bu -

lun ma yan an cak bu ka rı şı mın için de bu lun ma sı nı ge rek li gör dük -

le ri mal ze me le ri de bu va ril le re ek le sin ler. Ka rı şım la rın içi ne, is te -

dik le ri ka dar ami no asit, is te dik le ri ka dar da (bir te ki nin bi le rast -

lan tı sal oluş ma ih ti ma li 10-950 olan) pro te in dol dur sun lar. Bu ka rı -

şım la ra is te dik le ri oran da ısı ve nem ver sin ler. Bun la rı is te dik le ri

ge liş miş ci haz lar la ka rış tır sın lar. Va ril le rin ba şı na da dün ya nın

ön de ge len bi lim adam la rı nı koy sun lar. Bu uz man lar ba ba dan

oğu la, ku şak tan ku şa ğa ak ta ra rak nö bet le şe mil yar lar ca, hat ta tril -
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yon lar ca se ne sü rek li va ril le rin ba şın da bek le sin ler. Bir can lı nın

oluş ma sı için han gi şart la rın var ol ma sı ge rek ti ği ne ina nı lı yor sa

hep si ni kul lan mak ser best ol sun. An cak, ne ya par lar sa yap sın lar o

va ril ler den ke sin lik le bir can lı çı kar ta maz lar. Zü ra fa la rı, as lan la rı,

arı la rı, ka nar ya la rı, bül bül le ri, pa pa ğan la rı, at la rı, yu nus la rı, gül -

le ri, or ki de le ri, zam bak la rı, ka ran fil le ri, muz la rı, por ta kal la rı, el -

ma la rı, hur ma la rı, do ma tes le ri, ka vun la rı, kar puz la rı, in cir le ri,

zey tin le ri, üzüm le ri, şef ta li le ri, ta vus kuş la rı nı, sü lün le ri, renk

renk ke le bek le ri ve bun lar gi bi mil yon lar ca can lı tü rün den hiç bi -

ri ni oluş tu ra maz lar. De ğil bu ra da bir ka çı nı say dı ğı mız bu can lı

var lık la rı, bun la rın tek bir hüc re si ni bi le el de ede mez ler. 

Kı sa ca sı, bi linç siz atom lar bi ra ra ya ge le rek hüc re yi

oluş tu ra maz lar. Son ra ye ni bir ka rar ve re rek bir hüc re -

yi iki ye bö lüp, son ra art ar da baş ka ka rar lar alıp, elekt -

ron mik ros ko bu nu bu lan, son ra ken di hüc re ya pı sı nı

bu mik ros kop al tın da iz le yen pro fe sör le ri oluş tu ra maz -

lar. Mad de, an cak Al lah'ın üs tün ya rat ma sıy la ha yat

bu lur. Bu nun ak si ni id dia eden ev rim te ori si ise, ak la

ta ma men ay kı rı bir saf sa ta dır. Ev rim ci le rin or ta ya

at tı ğı id di alar üze rin de bi raz bi le dü şün -

mek, üst te ki ör nek te ol du ğu gi bi,

bu ger çe ği açık ça gös te rir.



Göz ve Ku lak ta ki Tek no lo ji
Ev rim te ori si nin ke sin lik le açık la ma ge ti re me ye ce ği bir di ğer

ko nu ise göz ve ku lak ta ki üs tün al gı la ma ka li te si dir.

Göz le il gi li ko nu ya geç me den ön ce "na sıl gö rü rüz" so ru su na

kı sa ca ce vap ve re lim. Bir ci sim den ge len ışın lar göz de re ti na ya

ters ola rak dü şer ler. Bu ışın lar, bu ra da ki hüc re ler ta ra fın dan elek-

t rik sin yal le ri ne dö nüş tü rü lür ve bey nin ar ka kıs mın da ki gör me

mer ke zi de ni len kü çü cük bir nok ta ya ula şır lar. Bu elekt rik sin yal -

le ri bir di zi iş lem den son ra be yin de ki bu mer kez de gö rün tü ola rak

al gı la nır. Bu bil gi den son ra şim di dü şü ne lim:

Be yin ışı ğa ka pa lı dır. Ya ni bey nin içi kap ka ran lık tır, ışık bey -

nin bu lun du ğu ye re ka dar gi re mez. Gö rün tü mer ke zi de ni len yer

kap ka ran lık, ışı ğın as la ulaş ma dı ğı, bel ki de hiç kar şı laş ma dı ğı nız

ka dar ka ran lık bir yer dir. An cak siz bu zi fi ri ka ran lık ta ışık lı, pı rıl

pı rıl bir dün ya yı sey ret mek te si niz.

Üs te lik bu o ka dar net ve ka li te li bir gö rün tü dür ki 21. yüz yıl

tek no lo ji si bi le bu net li ği her tür lü im ka na rağ men sağ la ya ma mış -

tır. Ör ne ğin şu an da oku du ğu nuz ki ta ba, ki ta bı tu tan el le ri ni ze ba -

kın, son ra ba şı nı zı kal dı rın ve çev re ni ze ba kın. Bu gör dü ğü nüz

net lik te ve ka li te de ki bir gö rün tü yü baş ka bir yer de gör dü nüz

mü? Bu ka dar net bir gö rün tü yü si ze dün ya nın bir nu ma ra lı te le -

viz yon şir ke ti nin üret ti ği en ge liş miş te le viz yon ek ra nı da hi ve re -

mez. 100 yıl dır bin ler ce mü hen dis bu net li ğe ulaş ma ya ça lış mak -

ta dır. Bu nun için fab ri ka lar, dev te sis ler ku rul mak ta, araş tır ma lar

ya pıl mak ta, plan lar ve ta sa rım lar ge liş ti ril mek te dir. Yi ne bir TV

ek ra nı na ba kın, bir de şu an da eli niz de tut tu ğu nuz bu ki ta ba. Ara -

da bü yük bir net lik ve ka li te far kı ol du ğu nu gö re cek si niz. Üs te lik,

TV ek ra nı si ze iki bo yut lu bir gö rün tü gös te rir, oy sa siz üç bo yut -

lu, de rin lik li bir pers pek ti fi iz le mek te si niz. 
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Uzun yıl lar dır, on  bin ler ce mü hen dis üç bo yut lu TV yap ma -

ya, gö zün gör me ka li te si ne ulaş ma ya ça lış mak ta lar. Evet üç bo -

yut lu bir te le viz yon sis te mi ya pa bil di ler ama onu da göz lük tak -

ma dan üç bo yut lu gör mek müm kün de ğil, kal dı ki bu su ni bir üç

bo yut tur. Ar ka ta raf da ha bu la nık, ön ta raf ise ka ğıt tan de kor gi bi

du rur. Hiç bir za man gö zün gör dü ğü ka dar net ve ka li te li bir gö -

rün tü oluş maz. Ka me ra da da, te le viz yon da da mut la ka gö rün tü

kay bı mey da na ge lir. 

İş te ev rim ci ler, bu ka li te li ve net gö rün tü yü oluş tu ran me ka -

niz ma nın te sa dü fen oluş tu ğu nu id dia et mek te dir ler. Şim di bi ri si -

ze, oda nız da du ran te le viz yon te sa düf ler so nu cun da oluş tu, atom -

lar bi ra ra ya gel di ler ve bu gö rün tü oluş tu ran ale ti mey da na ge tir -

di ler de se ne dü şü nür sü nüz? Bin ler ce ki şi nin bi ra ra ya ge lip ya pa -

ma dı ğı nı şu ur suz atom lar na sıl yap sın?

Gö zün gör dü ğün den da ha il kel olan bir gö rün tü yü oluş tu ran

alet te sa dü fen olu şa mı yor sa, gö zün ve gö zün gör dü ğü gö rün tü -

nün de te sa dü fen olu şa ma ya ca ğı çok açık tır. Ay nı du rum ku lak

için de ge çer li dir. Dış ku lak, çev re de ki ses le ri ku lak kep çe si va sı ta -

sıy la top la yıp or ta ku la ğa ile tir; or ta ku lak al dı ğı ses tit re şim le ri ni

güç len di re rek iç ku la ğa ak ta rır; iç ku lak da bu tit re şim le ri elekt rik
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ken, as lın da zih ni -
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ni sey re de riz.



sin yal le ri ne dö nüş tü re rek bey ne gön de rir. Ay nen gör me de ol du ğu

gi bi duy ma iş le mi de be yin de ki duy ma mer ke zin de ger çek le şir. 

Göz de ki du rum ku lak için de ge çer li dir, ya ni be yin ışık gi bi se -

se de ka pa lı dır, ses ge çir mez. Do la yı sıy la dı şa rı sı ne ka dar gü rül tü -

lü de ol sa bey nin içi ta ma men ses siz dir. Bu na rağ men en net ses ler

be yin de al gı la nır. Ses ge çir me yen bey ni niz de bir or kest ra nın sen fo -

ni le ri ni din ler si niz, ka la ba lık bir or ta mın tüm gü rül tü sü nü du yar sı -

nız. Ama o an da has sas bir ci haz la bey ni ni zin için de ki ses dü ze yi

öl çül se, bu ra da kes kin bir ses siz li ğin ha kim ol du ğu gö rü le cek tir.

Net bir gö rün tü el de ede bil mek ümi diy le tek no lo ji na sıl kul -

la nı lı yor sa, ses için de ay nı ça ba lar on lar ca yıl dır sür dü rül mek te -

dir. Ses ka yıt ci haz la rı, mü zik set le ri, bir çok elekt ro nik alet, se si al -

gı la yan mü zik sis tem le ri bu ça lış ma lar dan ba zı la rı dır. An cak, tüm

tek no lo ji ye, bu tek no lo ji de ça lı şan bin ler ce mü hen di se ve uz ma na

rağ men ku la ğın oluş tur du ğu net lik ve ka li te de bir se se ula şı la ma -

mış tır. En bü yük mü zik sis te mi şir ke ti nin üret ti ği en ka li te li mü -

zik se ti ni dü şü nün. Se si kay det ti ğin de mut la ka se sin bir kıs mı

kay bo lur ve ya az da ol sa mut la ka pa ra zit olu şur ve ya mü zik se ti -

ni aç tı ğı nız da da ha mü zik baş la ma dan bir cı zır tı mut la ka du yar sı -

nız. An cak in san vü cu dun da ki tek no lo ji nin ürü nü olan ses ler son
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Gözü ve kulağı, ka-

mera ve ses kayıt

cihazları ile kıyasla-

dığımızda bu or-

ganlarımızın söz

konusu teknoloji

ürünlerinden çok

daha kompleks, çok

daha başarılı, çok

daha kusursuz tasa-

rımlara sahip ol-

duklarını görürüz.



de re ce net ve ku sur suz dur. Bir in san ku la ğı, hiç bir za man mü zik

se tin de ol du ğu gi bi cı zır tı lı ve ya pa ra zit li al gı la maz; ses ne ise tam

ve net bir bi çim de onu al gı lar. Bu du rum, in san ya ra tıl dı ğı gün den

bu ya na böy le dir. Şim di ye ka dar in sa noğ lu nun yap tı ğı hiç bir gö -

rün tü ve ses ci ha zı, göz ve ku lak ka dar has sas ve ba şa rı lı bi rer al -

gı la yı cı ola ma mış tır. An cak gör me ve işit me ola yın da, tüm bun la -

rın öte sin de çok da ha bü yük bir ger çek da ha var dır.

Bey nin İçin de Gö ren ve Du yan 
Şu ur Ki me Ait tir?

Bey nin için de, ışıl ışıl renk li bir dün ya yı sey re den, sen fo ni le -

ri, kuş la rın cı vıl tı la rı nı din le yen, gü lü kok la yan kim dir?

İn sa nın göz le rin den, ku lak la rın dan, bur nun dan ge len uya rı -

lar, elekt rik sin ya li ola rak bey ne gi der. Bi yo lo ji, fiz yo lo ji ve ya bi -

yo kim ya ki tap la rın da bu gö rün tü nün be yin de na sıl oluş tu ğu na

da ir bir çok de tay okur su nuz. An cak, bu ko nu hak kın da ki en

önem li ger çe ğe hiç bir yer de rast la ya maz sı nız: Be yin de, bu elekt rik

sin yal le ri ni gö rün tü, ses, ko ku ve his ola rak al gı la yan kim dir?

Bey nin için de gö ze, ku la ğa, bur na ih ti yaç duy ma dan tüm bun la rı

al gı la yan bir şu ur bu lun mak ta dır. Bu şu ur ki me ait tir?

El bet te bu şu ur bey ni oluş tu ran si nir ler, yağ ta ba ka sı ve si nir

hüc re le ri ne ait de ğil dir. İş te bu yüz den, her şe yin mad de den iba ret

ol du ğu nu zan ne den Dar wi nist-ma ter ya list ler bu so ru la ra hiç bir

ce vap ve re me mek te dir ler. Çün kü bu şu ur, Al lah'ın ya rat mış ol du -

ğu ruh tur. Ruh, gö rün tü yü sey ret mek için gö ze, se si duy mak için

ku la ğa ih ti yaç duy maz. Bun la rın da öte sin de dü şün mek için  bey -

ne ih ti yaç duy maz. Bu açık ve il mi ger çe ği oku yan her in sa nın,

bey nin için de ki bir kaç san ti met re küp lük, kap ka ran lık me ka na

tüm ka ina tı üç bo yut lu, renk li, göl ge li ve ışık lı ola rak sığ dı ran Yü -

ce Al lah'ı dü şü nüp, O'ndan kor kup, O'na sı ğın ma sı ge re kir. 
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Ma ter ya list Bir İnanç
Bu ra ya ka dar in ce le dik le ri miz, ev rim te ori si nin bi lim sel bul -

gu lar la açık ça çe li şen bir id dia ol du ğu nu gös ter mek te dir. Te ori nin

ha ya tın kö ke ni hak kın da ki id di ası bi li me ay kı rı dır, öne sür dü ğü

ev rim me ka niz ma la rı nın hiç bir ev rim leş ti ri ci et ki si yok tur ve fo sil -

ler te ori nin ge rek tir di ği ara form la rın ya şa ma dık la rı nı gös ter mek te -

dir. Bu du rum da, el bet te, ev rim te ori si nin bi li me ay kı rı bir dü şün ce

ola rak bir ke na ra atıl ma sı ge re kir. Ni te kim ta rih bo yun ca dün ya

mer kez li ev ren mo de li gi bi pek çok dü şün ce, bi li min gün de min den

çı ka rıl mış tır. Ama ev rim te ori si ıs rar la bi li min gün de min de tu tul -
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Bütün hayatımızı beynimizin içinde yaşarız. Gördüğümüz insanlar, bindi-

ğimiz araba, içinde çalıştığımız iş yeri, çevremizdeki herşey beynimizde

oluşur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler

vardır. Beyinde bulunabilecek tek şey elektrik sinyalleridir.



mak ta dır. Hat ta ba zı in san lar te ori nin eleş ti ril me si ni "bi li me sal dı rı"

ola rak gös ter me ye bi le ça lış mak ta dır lar. Pe ki ne den?...

Bu du ru mun ne de ni, ev rim te ori si nin ba zı çev re ler için, ken -

di sin den as la vaz ge çi le me ye cek dog ma tik bir ina nış olu şu dur. Bu

çev re ler, ma ter ya list fel se fe ye kö rü kö rü ne bağ lı dır lar ve Dar wi -

nizm'i de do ğa ya ge ti ri le bi le cek ye ga ne ma ter ya list açık la ma ol -

du ğu için be nim se mek te dir ler. Ba zen bu nu açık ça iti raf da eder -

ler. Har vard Üni ver si te si'nden ün lü bir ge ne tik çi ve ay nı za man -

da ön de ge len bir ev rim ci olan Ric hard Le won tin, "ön ce ma ter ya -

list, son ra bi lim ada mı" ol du ğu nu şöy le iti raf et mek te dir:

Bi zim ma ter ya liz me bir inan cı mız var, 'a pri ori' (ön ce den ka bul

edil miş, doğ ru var sa yıl mış) bir inanç bu. Bi zi dün ya ya ma ter ya list

bir açık la ma ge tir me ye zor la yan şey, bi li min yön tem le ri ve ku ral la -

rı de ğil. Ak si ne, ma ter ya liz me olan 'a pri ori' bağ lı lı ğı mız ne de niy le,

dün ya ya ma ter ya list bir açık la ma ge ti ren araş tır ma yön tem le ri ni ve

kav ram la rı kur gu lu yo ruz. Ma ter ya lizm mut lak doğ ru ol du ğu na

gö re de, İla hi bir açık la ma nın sah ne ye gir me si ne izin ve re me yiz.49

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye bağlılık uğru-

na yaşatılan bir dogma olduğunun açık ifadeleridir. Bu dogma,

maddeden başka hiçbir varlık olmadığını varsayar. Bu nedenle de

cansız, bilinçsiz maddenin, hayatı var ettiğine inanır. Milyonlarca

farklı canlı türünün; örneğin kuşların, balıkların, zürafaların, kap-

lanların, böceklerin, ağaçların, çiçeklerin, balinaların ve insanların

maddenin kendi içindeki etkileşimlerle, yani yağan yağmurla, ça-

kan şimşekle, cansız maddenin içinden oluştuğunu kabul eder.

Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama

Darwinistler kendilerince Allah'ın apaçık olan varlığını kabul et-

memek için, bu akıl ve bilim dışı kabulü cehaletle savunmaya de-

vam etmektedirler.

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan
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herkes ise, şu açık gerçeği görür: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni

yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıla-

rı da yaratıp şekillendiren Allah'tır.

Ev rim Te ori si Dün ya Ta ri hi nin 
En Et ki li Bü yü sü dür

Bu ra da şu nu da be lirt mek ge re kir ki, ön yar gı sız, hiç bir ide -

olo ji nin et ki si al tın da kal ma dan, sa de ce ak lı nı ve man tı ğı nı kul la -

nan her in san, bi lim ve me de ni yet ten uzak top lum la rın hu ra fe le -

ri ni an dı ran ev rim te ori si nin ina nıl ma sı im kan sız bir id dia ol du -

ğu nu ko lay lık la an la ya cak tır. 

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, ev rim te ori si ne ina nan lar, bü -

yük bir va ri lin içi ne bir çok ato mu, mo le kü lü, can sız mad de yi dol -

du ran ve bun la rın ka rı şı mın dan za man için de dü şü nen, ak le den,

bu luş lar ya pan pro fe sör le rin, üni ver si te öğ ren ci le ri nin, Eins te in,

Hubb le gi bi bi lim adam la rı nın, Frank Si nat ra, Charl ton Hes ton gi -

bi sa nat çı la rın, bu nun ya nı sı ra cey lan la rın, li mon ağaç la rı nın, ka -

ran fil le rin çı ka ca ğı na inan mak ta dır lar. Üs te lik, bu saç ma id di aya

ina nan lar bi lim adam la rı, pro fe sör ler, kül tür lü, eği tim li in san lar -

dır. Bu ne den le ev rim te ori si için "dün ya ta ri hi nin en bü yük ve en

et ki li bü yü sü" ifa de si ni kul lan mak ye rin de ola cak tır. Çün kü, dün -

ya ta ri hin de in san la rın bu de re ce ak lı nı ba şın dan alan, akıl ve

man tık la dü şün me le ri ne im kan ta nı ma yan, göz le ri nin önü ne san -

ki bir per de çe kip çok açık olan ger çek le ri gör me le ri ne en gel olan

bir baş ka inanç ve ya id dia da ha yok tur. Bu, , Af ri ka lı ba zı ka bi le -

le rin to tem le re, Se be hal kı nın Gü neş'e tap ma sın dan, Hz. İb ra -

him'in kav mi nin el le ri ile yap tık la rı put la ra, Hz. Mu sa'nın kav mi -

nin al tın dan yap tık la rı bu za ğı ya tap ma la rın dan çok da ha va him

ve akıl al maz bir kör lük tür. Ger çek te bu du rum, Al lah'ın Ku ran'da
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işa ret et ti ği bir akıl sız lık tır. Al lah, ba zı in san la rın an la yış la rı nın

ka pa na ca ğı nı ve ger çek le ri gör mek ten aciz du ru ma dü şe cek le ri ni

bir çok aye tin de bil dir mek te dir. Bu ayet ler den ba zı la rı şöy le dir:

Şüp he siz, in kar eden le ri uyar san da, uyar ma san da, on lar için

fark et mez; inan maz lar. Al lah, on la rın kalp le ri ni ve ku lak la -

rı nı mü hür le miş tir; göz le ri nin üze rin de per de ler var dır. Ve

bü yük azap on la ra dır. (Ba ka ra Su re si, 6-7)

… Kalp le ri var dır bu nun la kav ra yıp-an la maz lar, göz le ri var -

dır bu nun la gör mez ler, ku lak la rı var dır bu nun la işit mez ler.

Bun lar hay van lar gi bi dir, hat ta da ha aşa ğı lık tır lar. İş te bun lar

ga fil olan lar dır. (Araf Su re si, 179)

Allah Hicr Suresi'nde ise, bu insanların mucizeler görseler bi-

le inanmayacak kadar büyülendiklerini şöyle bildirmektedir:

On la rın üzer le ri ne gök yü zün den bir ka pı aç sak, or dan yu ka rı

yük sel se ler de, mut la ka: "Göz le ri miz dön dü rül dü, bel ki biz

bü yü len miş bir top lu lu ğuz" di ye cek ler dir. (Hicr Su re si, 14-15)

Bu ka dar ge niş bir kit le nin üze rin de bu bü yü nün et ki li ol ma -

sı, in san la rın ger çek ler den bu ka dar uzak tu tul ma la rı ve 150 yıl dır

bu bü yü nün bo zul ma ma sı ise, ke li me ler le an la tı la ma ya cak ka dar

hay ret ve ri ci bir du rum dur. Çün kü, bir ve ya bir kaç in sa nın im -

kan sız se nar yo la ra, saç ma lık ve man tık sız lık lar la do lu id di ala ra

inan ma la rı an la şı la bi lir. An cak dün ya nın dört bir ya nın da ki in -

san la rın, şu ur suz ve can sız atom la rın ani bir ka rar la bi ra ra ya ge -

lip; ola ğa nüs tü bir or ga ni zas yon, di sip lin, akıl ve şu ur gös te rip

ku sur suz bir sis tem le iş le yen ev re ni, can lı lık için uy gun olan her

tür lü özel li ğe sa hip olan Dün ya ge ze ge ni ni ve sa yı sız komp leks

sis tem le do na tıl mış can lı la rı mey da na ge tir di ği ne inan ma sı nın,

"bü yü"den baş ka bir açık la ma sı yok tur. 

Ni te kim, Al lah Ku ran'da, in kar cı fel se fe nin sa vu nu cu su olan

ba zı kim se le rin, yap tık la rı bü yü ler le in san la rı et ki le dik le ri ni Hz.

Mu sa ve Fi ra vun ara sın da ge çen bir olay la biz le re bil dir mek te dir.
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Hz. Mu sa, Fi ra vun'a hak di ni an lat tı ğın da, Fi ra vun Hz. Mu sa'ya,

ken di "bil gin bü yü cü le ri" ile in san la rın top lan dı ğı bir yer de kar şı -

laş ma sı nı söy ler. Hz. Mu sa, bü yü cü ler le kar şı laş tı ğın da, bü yü cü -

le re ön ce on la rın ma ri fet le ri ni ser gi le me le ri ni em re der. Bu ola yın

an la tıl dı ğı ayet şöy le dir:

(Mu sa:) "Siz atın" de di. (Asa la rı nı) atı ve rin ce, in san la rın göz -

le ri ni bü yü le yi ver di ler, on la rı deh şe te dü şür dü ler ve (or ta ya)

bü yük bir si hir ge tir miş ol du lar. (Araf Su re si, 116)

Gö rül dü ğü gi bi Fi ra vun'un bü yü cü le ri yap tık la rı "al dat ma ca -

lar"la -Hz. Mu sa ve ona ina nan lar dı şın da- in san la rın hep si ni bü -

yü le ye bil miş ler dir. An cak, on la rın at tık la rı na kar şı lık Hz. Mu -

sa'nın or ta ya koy du ğu de lil, on la rın bu bü yü sü nü, Kuran'da bildi-

rildiği gibi  "uy dur duk la rı nı yut muş" ya ni et ki siz kıl mış tır:

Biz de Mu sa'ya: "Asa nı fır la tı ver" di ye vah yet tik. (O da fır la tı -

ve rin ce) bir de bak tı lar ki, o bü tün uy dur duk la rı nı der le yip-to -

par la yıp yu tu yor. Böy le ce hak ye ri ni bul du, on la rın bü tün yap -

mak ta ol duk la rı ge çer siz kal dı. Ora da ye nil miş ol du lar ve kü -

çük düş müş ler ola rak ters yüz çev ril di ler. (Araf Su re si, 117-119)

173

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Geç miş za man lar da  tim sa ha ta pan in san la rın ina nış la rı ne de re ce ga rip ve akıl

al maz sa gü nü müz de Dar wi nist le rin ina nış la rı da ay nı de re ce de akıl al maz dır.

Dar wi nist ler te sa düf le ri ve can sız şu ur suz atom la rı cahilce adeta ya ra tı cı güç

ola rak ka bul eder ler hat ta bu batıl inan ca bir di ne bağ la nır gi bi bağ la nır lar.



Ayet ler de de bil di ril di ği gi bi, da ha ön ce in san la rı bü yü le ye rek

et ki le yen bu ki şi le rin yap tık la rı nın bir sah te kar lık ol du ğu nun an la -

şıl ma sı ile, söz ko nu su in san lar kü çük düş müş ler dir. Gü nü müz de

de bir bü yü nün et ki siy le, bi lim sel lik kı lı fı al tın da son de re ce saç ma

id di ala ra ina nan ve bun la rı sa vun ma ya ha yat la rı nı ada yan lar, eğer

bu id di alar dan vaz geç mez ler se ger çek ler tam an la mıy la açı ğa çık tı -

ğın da ve "bü yü bo zul du ğun da" kü çük du ru ma dü şe cek ler dir. Nite-

kim yaklaşık 60 yaşına kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci

olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim

teorisinin yakın gelecekte düşeceği durumu şöyle açıklamaktadır:

Ben ken dim, ev rim te ori si nin, özel lik le uy gu lan dı ğı alan lar da, ge le ce -

ğin ta rih ki tap la rın da ki en bü yük esp ri mal ze me le rin den bi ri ola ca ğı -

na ik na ol dum. Ge le cek ku şak, bu ka dar çü rük ve be lir siz bir hi po te -

zin ina nıl maz bir saf lık la ka bul edil me si ni hay ret le kar şı la ya cak tır.50

Bu ge le cek, uzak ta de ğil dir ak si ne çok ya kın bir ge le cek te in -

san lar "te sa düf ler"in ilah ola ma ya cak la rı nı an la ya cak lar ve ev rim

te ori si dün ya ta ri hi nin en bü yük al dat ma ca sı ve en şid det li bü yü -

sü ola rak ta nım la na cak tır. Bu şid det li bü yü, bü yük bir hız la dün -

ya nın dört bir ya nın da in san la rın üze rin den kalk ma ya baş la mış tır.

Ar tık ev rim al dat ma ca sı nın sır rı nı öğ re nen bir çok in san, bu al dat -

ma ca ya na sıl kan dı ğı nı hay ret ve şaş kın lık la dü şün mek te dir.
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Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim
hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olansın.
(Bakara Suresi, 32)
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